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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur, kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya 

dengan perkenan-Nya-lah Laporan Kegiatan Survei Dampak Pandemi Covid-19 pada 

Sektor Pariwisata di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dapat disusun dengan 

lancar. Hasil survei ini dapat menjadi analogi nilai kemanfaatan TNGGP bagi masyarakat 

sekitar, khususnya pada sektor pariwisata.  

Laporan ini berisi hasil olahan dan analisis data yang diperoleh dari isian Survei 

Dampak Pandemi Covid-19 Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Data utama 

survei ini berupa pendapatan kotor (omset) dan pendapatan bersih (laba bersih) 

masyarakat pelaku wisata yang dibandingkan antara pendapatan ketika wisata di 

TNGGP ditutup dan ketika dibuka. Selisih keduanya dapat dianalogikan sebagai nilai 

kemanfaatan TNGGP bagi masyarakat.  

Pada kesempatan ini tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada semua 

pihak yang telah membantu tersusunnya Laporan Survei Dampak Pandemi Covid-19 

pada Sektor Pariwisata di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Kami juga 

menerima saran, kritik dan masukan untuk perbaikan laporan maupun form Survei 

Dampak Pandemi Covid-19 ini. Akhir kata, semoga laporan dan data hasil survei ini 

dapat menjadi salah satu masukan dalam upaya peningkatan pemberdayaan menuju 

kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan. 

 

Cibodas,     Oktober 2021 
Penyusun, 
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BAB I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP), salah satu dari lima 

taman nasional pertama di Indonesia pada tahun 1980, yang telah ditetapkan sebagai 

Cagar Biosfer oleh UNESCO pada tahun 1977. Kawasan ini dapat digunakan sebagai 

laboratorium alam, menjadi lokasi praktik lapang, magang, dan penelitian yang 

banyak diminati pelajar, mahasiswa, sampai peneliti dari dalam dan luar negeri. 

Selain itu, kawasan ini juga menjadi salah satu lokasi wisata favorit di Jawa Barat. 

Mulai dari wisata alam atau rekreasi, berkemah, sampai pendakian gunung. Sebagai 

lokasi wisata, tentunya perlu didukung dengan pengelolaan yang lebih pada lokasi-

lokasi tertentu. Masyarakat sekitar kawasanpun turut menerima dampak kegiatan 

wisata ini, yang pada umumnya berupa peningkatan pendapatan mereka. 

Peningkatan pendapatan tersebut pada umumnya berasal dari aktivitas yang mereka 

lakukan di sekitar kawasan, seperti menyediakan barang berupa makanan, minuman, 

atau souvenir, sampai jasa berupa penginapan, penyewaan peralatan, sampai 

transportasi.  

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) mulai masuk ke Indonesia sejak tahun 

2020 dan telah menjadi pandemi sampai tahun 2021 ini. Banyak upaya pemerintah 

yang telah dilakukan untuk menghadapi pandemi ini, mulai dari pemberian vaksin 

sampai pembatasan kegiatan masayarakat berupa pemberlakuan PSBB 

(Pembatasan Sosial Berskala Besar), PSBB Transisi, PPKM (Pemberlakuan 

Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Darurat, sampai PPKM Empat Level yang masih 

berlaku sampai saat ini. Perubahan kebijakan tersebut bergantung pada kondisi 

terkini, misalnya persentase masyarakat lingkup Kabupaten atau Kota yang terpapar 

Covid-19 sampai persentase masyarakat yang telah menerima vaksin. Salah satu 

akibat pemberlakuan PSBB maupun PPKM tersebut berupa penutupan tempat-

tempat wisata, termasuk di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP). 

Penutupan kegiatan wisata ini tentunya juga berpengaruh pada aktivitas dan 

pendapatan masyarakat di sekitar TNGGP terutama para pelaku wisata. Oleh karena 

itu, perlu dilakukan survei atau kajian dampak penutupan kegiatan wisata ini terhadap 

perekonomian masyarakat. Hasil ini dapat dianalogikan sebagai nilai kemanfaatan 

Taman Nasional Gunung Gede Pangrango bagi masyarakat sekitar, khususnya pada 

sektor pariwisata.  
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B. Tujuan 

Tujuan Survei Dampak Pandemi Covid-19 pada Sektor Pariwisata di Taman 

Nasional Gunung Gede Pangrango yaitu:  

1. Mengetahui persentase ketergantungan masyarakat terhadap Taman Nasional 

Gunung Gede Pangrango pada sektor pariwisata.   

2. Mengetahui perkiraan dampak pandemi Covid-19 terhadap pendapatan 

masyarakat sekitar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango pada sektor 

pariwisata, yang dapat dianalogikan sebagai nilai kemanfaatan TNGGP pada 

sektor pariwisata.  

3. Mendapatkan saran, masukan, dan harapan masyarakat sekitar TNGGP pada 

kebijakan Pemerintah terkait penanganan pandemi Covid-19.   
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BAB II. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN 

A. Dasar Pelaksanaan 

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konseryasi Sumber Daya Alam 

Hayati dan Ekosistemnya; 

2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah 

diperbaharui menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor I Tahun 2004 tentang Kehutanan 

menjadi Undang-undang; 

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 

P.7/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional; 

4. Memorandum Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango 

Nomor: M.1527/BBTNGGP/TU.3/10/2021 tanggal 11 Oktober 2021 perihal 

Kuisioner Survei Dampak Pandemi Covid-19. 

B. Pelaksanaan Kegiatan 

1. Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan pada kegiatan Survei Dampak Pandemi Covid-

19 pada Sektor Pariwisata di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, yaitu: 

a. Formulir Survei Dampak Pandemi Covid-19, secara daring (online) melalui 

Google Form pada link https://bit.ly/FormSurveiPandemi   

b. Alat Tulis Kantor (ATK).  

2. Waktu  

Waktu pelaksanaan sejak dikeluarkan Memorandum Kepala Balai Besar TNGGP 

tanggal 11 Oktober sampai 18 Oktober 2021, yang akan menjadi alahan dan 

analisis data pertama.  

3. Lokasi 

Pengambilan data survei terutama masyarakat pelaku wisata pada sekitar pintu-

pintu masuk wisata Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.  

4. Pelaksana 

Pelaksana kegiatan Survei Dampak Pandemi Covid-19 terutama petugas Balai 

Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango yang ditempatkan pada pintu-

https://bit.ly/FormSurveiPandemi
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pintu masuk wisata, yang menyebarkan link survei atau melakukan wawancara 

langsung kepada masyarakat pelaku wisata. Data yang diperoleh melalui form 

tersebut kemudian diolah dan dianalisis oleh personil Sub Bagian Data, Evaluasi, 

Pelaporan, dan Kehumasan.  

5. Metode 

1. Persiapan 

a) Persiapan alat dan bahan 

b) Penyusunan formulir Survei Dampak Pandemi Covid-19 melalui Google 

Form. Form meliputi data pribadi responden, pendapatan kotor (omset) 

dan pendapatan bersih ketika wisata ditutup dan dibuka, serta saran, 

masukan, maupun harapan masyarakat.   

2. Pelaksanaan 

a) Melakukan rekapitulasi data yang sudah masuk melalui Google Form.    

b) Mengolah dan menganalisis data yang sudah masuk menjadi angka atau 

grafik yang lebih mudah dipahami.  

3. Evaluasi dan Pelaporan  

a) Evaluasi pertama dilakukan untuk data yang masuk pada tanggal 11 

hingga 18 Oktober 2021, sesuai dengan arahan pada Memorandum 

Kepala Balai Besar TNGGP.    

b) Evaluasi selanjutnya dapat dilakukan secara berkala, baik bulanan, 

triwulan, semester, sampai tahunana sesuai dengan kebutuhan 

organisasi.   

C. Indikator Kegiatan 

Telah terbangun 1 (satu) aplikasi Survei Dampak Pandemi Covid-19 lingkup Balai 

Besar TNGGP, yang dapat diisi diakses dan diisi oleh masyarakat setiap saat pada 

alamat https://bit.ly/FormSurveiPandemi yang akan dialihkan ke 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf50XuY_xcSUnhFxHu5CyoM-

5g2BEX8t86EjREZNTs7ckvQCQ/viewform Form tersebut masih dapat diakses dan 

diisi, serta disediakan pada website Balai Besar TNGGP 

https://www.gedepangrango.org/ pada menu “Survei”, sub menu “Dampak Pandemi 

Covid-19”. 

  

https://bit.ly/FormSurveiPandemi
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf50XuY_xcSUnhFxHu5CyoM-5g2BEX8t86EjREZNTs7ckvQCQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf50XuY_xcSUnhFxHu5CyoM-5g2BEX8t86EjREZNTs7ckvQCQ/viewform
https://www.gedepangrango.org/
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BAB III. HASIL KEGIATAN 

A. Profil Responden Survei Dampak Pandemi Covid-19 

Survei Dampak Pandemi Covid-19 pada Sektor Pariwisata di Taman Nasional 

Gunung Gede Pangrango ini dilaksanakan sejak tanggal 11 Oktober 2021. Olahan 

dan analisis data pertama ini berasal dari isian form yang masuk pada tanggal 11 

hingga 18 Oktrober 2021, sesuai dengan arahan pada Memorandum Kepala Balai 

Besar TNGGP. Selama sembilan hari tersebut, terdapat 269 responden yang mengisi 

form survei. Salah satu data yang diperoleh dari survei ini berupa profil responden 

yang merupakan pelaku wisata di sekitar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. 

Berikut disampaikan profil responden berdasarkan jenis kelamin dan usia.  

 

Gambar 1. Jumlah responden berdasarkan jenis kelamin dan usia 
 

Gambar 1. di atas memperlihatkan bahwa sebagian besar responden berjenis 

kelamin laki-laki sebanyak 209 orang (77,70%), sedangkan responden perempuan 

sebanyak 60 orang (22,30%). Data ini juga memperlihatkan bahwa perempuan cukup 

mempunyai peran dalam mendukung perekonomian keluarga pada masyarakat di 

sekitar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Adanya peran perempuan ini 

dapat ditndaklanjuti melalui kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat yang 

melibatkan perempuan. Sedangkan profil responden berdasarkan kelompok usia, 

terlihat cukup variatif dari usia kurang dari 20 tahun hingga lebih dari 50 tahun, 

meskipun terlihat sebagian besar laki-laki pada usia antara 20 hingga 50 tahun, 

sedangkan perempuan pada usia 30 hingga 50 tahun.  
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B. Kegiatan Usaha Masyarakat pada Sektor Wisata di Sekitar TNGGP 

1. Komposisi pekerjaan utama dan pekerjaan sampingan   

Taman Nasional Gunung Gede Pangrango diharapkan dapat memberikan 

manfaat nyata bagi masyarakat sekitar. Selain manfaat jasa lingkungan yang dapat 

terus dinikmati berupa udara dan air besih, TNGGP juga dapat memberikan manfaat 

berupa pendapatan masyarakat, yang dalam hal ini terkait kegiatan pariwisata alam. 

Melalui form survei ini, dapat diketahui kegiatan wisata yang dilakukan oleh 

masyarakat sekitar merupakan pekerajaan atau sumber pendapatan utama atau 

hanya merupakan pendapatan sampingan. Berikut disampaikan gambaran pekerjaan 

utama dan pekerjaaan sampingan atau tambahan yang diperoleh dari 269 responden 

yang telah mengisi form survei.  

 

Gambar 2. Jumlah responden berdasarkan tipe pekerjaan yang dilakukan di sekitar TNGGP 

Gambar 2. di atas memperlihatkan bahwa sebagian besar responden 

(87,73%) memiliki perkerjaan utama terkait kegiatan pariwisata alam di TNGGP dan 

sekitarnya. Hanya kurang dari 15% responden yang mengaku kegiatan yang pada 

sektor wisata yang mereka lakukan di sekitar TNGGP merupakan pekerjaan atau 

kegiatan sampingan saja. Hal ini juga menunjukkan bahwa sebagian besar 

masyarakat tersebut khususnya pada sektor pariwisata, bergantung pada 

keberadaan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari mereka.  

 

236
87.73%

33
12.27%

Pekerjaan utama Pekerjaan sampingan
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2. Komposisi responden survei dampak pandemi Covid-19   

Pendapatan masyarakat di sekitar TNGGP dapat dipengaruhi lokasi 

usaha tersebut. Berikut disampaikan profil responden berdasarkan domilsili atau 

lokasi aktivitas dan jenis usaha masyarakat pada sektor pariwisata di sekitar 

Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, seperti terlihat pada Gambar 3. dan 

Gambar 4. berikut.  

 

 Gambar 3. Jumlah responden berdasarkan domisili atau lokasi aktivitas wisata di sekitar 
TNGGP 
 

 

Gambar 4. Jumlah responden berdasarkan jenis usaha sektor pariwisata di sekitar 
TNGGP 
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Gambar 3. di atas memperlihatkan bahwa terdapat empat lokasi wisata di 

Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dengan jumlah responden lebih dari 

10 orang, yaitu Cibodas dan Gunung Putri di Cianjur serta Situgunung dan 

Cimungkad di Sukabumi. Sedangkan di Kabupaten Bogor, responden terbanyak 

berdomisili di Tapos sejumlah sembilan orang. Sedangkan pada Gambar 4. 

terlihat sebagian besar masyarakat melakukan aktivitas berupa penyediaan 

makanan/minuman di sekitar lokasi wisata. Jenis usaha lain dengan jumlah 

responden lebih dari sepuluh orang yaitu base camp, jasa penyewaan alat-alat 

camping, jasa pemandu wisata, souvenir/cinderamata/oleh-oleh, jasa 

transportasi, dan karyawan.  

C. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pendapatan Masyarakat pada Sektor 

Pariwisata di Sekitar TNGGP 

Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan Pemerintah mengambil kebijakan 

pengendalian agar meminimalisir dampak yang dirasakan masyarakat. Salah satu 

kebijakan tersebut berupa penutupan lokasi atau kegiatan wisata termasuk di 

TNGGP, sebagai bentuk pembatasan kegiatan masyarakat melalui PSBB atau 

PPKM. Data yang diperoleh melalui survei ini berupa pendapatan kotor (omset) dan 

pendapatan bersih (laba bersih) masyarakat ketika wisata di TNGGP dibuka dan 

ketika ditutup, seperti dapat dilihat pada Gambar 5. dan Gambar 6. berikut.   

  

Gambar 5. Jumlah responden berdasarkan omset yang diterima ketika wisata di TNGGP 
dibuka dan ditutup  
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Gambar 6. Jumlah responden berdasarkan laba bersih yang diterima ketika wisata di TNGGP 
dibuka dan ditutup  
 

Gambar 5. dan Gambar 6. di atas memperlihatkan bahwa sebagian besar 

masyarakat memperoleh pendapatan kotor (omset) dan laba bersih kurang dari Rp. 

50 ribu per hari, atau bahkan tidak menerima sama sekali ketika wisata di TNGGP 

ditutup. Omset tersebut akan meningkat hingga Rp. 500 ribu per hari ketika wisata di 

TNGGP dibuka. Laba bersih yang diterima sebagian besar masyarakat juga 

meningkat pada kisaran Rp. 50 ribu hingga Rp. 100 ribu per hari ketika wisata di 

TNGGP dibuka kembali. Kondisi ini memperlihatkan adanya dampak langsung 

keberadaan TNGGP terhadap pendapatan masyarakat sekitar kawasan. Gambaran 

tersebut berdasarkan dari seluruh responden pada semua lokasi wisata dan untuk 

semua jenis usaha wisata yang dilakukan. Gambaran untuk masing-masing lokasi 

wisata dan masing-masing jenis usaha, disampaikan pada Lampiran laporan ini.  

D. Nilai Kemanfaatan TNGGP pada Sektor Pariwisata 

Adanya peningkatan pendapatan masyarakat khususnya pada sektor 

pariwisata ketika wisata di TNGGP dibuka yang dibandingkan dengan ketika wisata 

di TNGGP ditutup, menunjukkan nilai kemanfaatan TNGGP bagi masyarakat sekitar. 

Selisih pendapatan masyarakat ketika wisata di TNGGP ditutup dan dibuka tersebut, 
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oleh masyarakat. Guna memperoleh gambaran nilai kemanfaatan ini, digunakan nilai 

tengah masing-masing range pendapatan, kecuali pendapatan yang lebih dari Rp. 1 

juta, diasumsikan dengan nilai Rp. 1,5 juta. Sehingga nilai tengah untuk masing-

masing range pendapatan tersebut yaitu Rp. 0, Rp. 25 ribu, Rp. 75 ribu, Rp. 300 ribu, 

Rp. 750 ribu, dan Rp. 1,5 juta, yang diasumsikan sebagai rerata pendapatan 

masyarakat pelaku wisata pada masing-masing range. Masing-masing nilai tengah 

tersebut dikalikan dengan jumlah responden pada masing-masing range 

pendapatannya, kemudian dihitung rerata untuk semua responden pada semua 

range pendapatan. Responden yang mengaku pendapatannya tidak menentu, tidak 

dimasukkan dalam penghitungan ini. Kategori dengan jumlah responden kurang dari 

sepuluh orang, tidak dimasukkan dalam Tabel. Berikut disampaikan nilai 

kemanfaatan TNGGP bagi masyarakat pelaku wisata berupa rerata pendapatan per 

orang per hari berdasarkan domisili atau lokasi menjalankan usaha wisata dan 

berdasarkan jenis usaha yang dilakukan.  

Tabel 1. Nilai kemanfaatan TNGGP bagi masyarakat pada sektor pariwisata berdasarkan 
lokasi destinasi wisata 

No. Lokasi wisata 

Nilai Kemanfaatan  
(rupiah per orang per hari) 

Pendapatan kotor 
(omset) 

Pendapatan bersih 
(laba bersih) 

1 Cibodas, Cianjur                      211,683                         98,012  

2 Gunung Putri, Cianjur                      242,949                       171,050  

3 Situgunung, Sukabumi                      137,539                       120,322  

4 Cimungkad, Sukabumi                        95,313                         92,188  

5 Tapos, Bogor                      433,333                       183,333  

6 TNGGP                      172,954                       134,590  

 

Tabel 2. Nilai kemanfaatan TNGGP bagi masyarakat pada sektor pariwisata berdasarkan jenis 
usaha wisata 

No. Jenis kegiatan/usaha wisata 

Nilai Kemanfaatan  
(rupiah per orang per hari) 

Pendapatan kotor 
(omset) 

Pendapatan bersih 
(laba bersih) 

1 Makanan/minuman                      183,438                       140,802  

2 Base camp                      243,059                       159,184  

3 Sewa alat-alat camping                      147,725                       135,345  

4 Pemandu wisata                      131,527                         90,517  

5 Souvenir/cinderamata/oleh2                      164,286                         82,143  

6 Transportasi                      216,071                       219,643  

7 Karyawan wisata                        39,286                         58,929  

8 TNGGP                      172,954                       134,590  
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Tabel 1. di atas memperlihatkan nilai kemanfaatan TNGGP bagi masyarakat 

sekitar kawasan khususnya pada sektor wisata yang bervariasi. Berdasarkan lokasi 

destinasi wisata, Tapos dengan wisata Lebak Ciherang-nya menjadi lokasi yang 

paling terdampak dengan pandemi Covid-19 ini. Potensi kehilangan pendapatan 

kotor (omset) sebesar Rp. 433 ribu per orang perhari dan pendapatan bersih sebesar 

Rp. 183 ribu per orang per hari ketika wisata di TNGGP ditutup. Namun data ini perlu 

diperbanyak, mengingat jumlah responden di Tapos sebanyak sembilan orang. 

Sedangkan Cimungkad menjadi lokasi wisata yang paling kecil terdampak pandemi 

Covid-19 ini, dengan potensi kehilangan pendapatan kotor (omset) sebesar Rp. 95 

ribu per orang perhari dan pendapatan bersih sebesar Rp. 92 ribu per orang per hari 

ketika wisata di TNGGP ditutup. Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 3.  

Tabel 2. memperlihatkan nilai kemanfaatan TNGGP berdasarkan jenis 

usaha wisata yang dijalankan masyarakat sekitar kawasan. Penyedia base camp 

(penginapan, parkir, makan/minum, dll) yang terutama melayani calon pendaki, 

menjadi jenis usaha paling terkena dampak pandemi Covid-19. Potensi kehilangan 

pendapatan kotor (omset) sebesar Rp. 243 ribu per orang perhari dan pendapatan 

bersih sebesar Rp. 159 ribu per orang per hari ketika wisata di TNGGP ditutup. 

Sedangkan karyawan yang melayani kegiatan wisata menjadi pekerjaan yang paling 

kecil terkena dampak Covid-19, dengan potensi kehilangan pendapatan kotor (omset) 

sebesar Rp. 39 ribu per orang perhari dan pendapatan bersih sebesar Rp. 59 ribu per 

orang per hari ketika wisata di TNGGP ditutup. Data selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran 4. 

Secara umum, nilai kemanfaatan TNGGP bagi masyarakat khususnya pada 

sektor wisata dengan memberikan potensi pendapatan kotor (omset) sekitar Rp. 173 

ribu per orang per hari dan potensi pendapatan bersih (laba bersih) sekitar Rp. 134 

ribu per orang per hari. Nilai tersebut dihitung untuk semua jenis kegiatan wisata pada 

semua lokasi di sekitar TNGGP.  

E. Saran dan Harapan Responden 

Data lain yang diperoleh melalui survei dampak pandemi Covid-19 berupa 

saran responden yang mewakili masyarakat sekitar TNGGP pada sektor pariwisata. 

Sebagian besar responden memberikan sarannya untuk memperbaiki kondisi 

perekonomian mereka. Berdasarkan data tersebut, diketahui sebanyak 160 

responden dari 269 responden (59,5%) memberikan saran agar wisata di TNGGP 

segera dibuka kembali, dengan 22 responden diantaranya termasuk adanya 

penerapan protokol kesehatan (prokes). Berikut disampaikan data saran responden 

selengkapnya.  
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Gambar 7. Saran dan harapan responden yang disampaikan 
 

Saran lain yang disampaikan oleh responden diantaranya adanya 

pembenahan obyek atau destinasi wisata yang ada dan pemberdayaan masyarakat. 

Sebagian responden juga menyampaikan harapannya agar kondisi segera kemabli 

normal, termasuk kegiatan pariwisata di TNGGP.  
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BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN  

A. Kesimpulan  

1. Terdapat 269 responden yang telah mengisi Survei Dampak Pandemi Covid-19 

TNGGP secara daring pada tanggal 11 hingga 18 Oktober 2021, sebagian besar 

berjenis kelamin laki-laki (77,7%) dan sebagian besar berusia antara 30 sampai 

40 tahun (32,7%).  

2. Sebanyak 236 responden (87,7%) mengaku kegiatan atau pekerjaan pada sektor 

wisata di sekitar TNGGP merupakan pekerjaan utama.   

3. Nilai kemanfaatan TNGGP bagi masyarakat pada sektor pariwisata dengan 

memberikan potensi pendapatan kotor (omset) sekitar Rp. 173 ribu per orang per 

hari dan potensi pendapatan bersih (laba bersih) sekitar Rp. 134 ribu per orang 

per hari.  

4. Lebih dari setengah jumlah responden berharap agar wisata di TNGGP segera 

dibuka kembali, termasuk dengan penerapan protokol kesehatan. Kondisi 

menjadi normal kembali, adanya pembenahan obyek wisata, dan pemberdayaan 

masyarakat menjadi harapan lain yang disampaikan responden.  

B. Saran 

1. Data yang diperoleh melalui kegiatan Survei Dampak Pandemi Covid-19 ini 

dapat digunakan sebagai masukan penentuan kebijakan lebih lanjut, khususnya 

pada sektor pariwisata di TNGGP.  

2. Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan sesuai dengan prioritas kelompok 

masyakarat terdampak paling besar.  

3. Survei Dampak Pandemi Covid-19 ini dapat dimodifikasi dan dikembangkan 

dengan target utama masyarakat petani sayuran atau perkebunan, yang 

merupakan salah satu mata pencaharian utama masyarakat sekitar TNGGP.  

 
  



Laporan Survei Dampak Pandemi Covid-19 TNGGP | 14  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lampiran 



Lampiran 1 Survei Dampak Pandemi Covid-19 TNGGP  

 

Lampiran 1. Data pendapatan responden ketika wisata di TNGGP dibuka dan ditutup pada 

masing-masing lokasi wisata 

 

Gambar 1. Jumlah responden di Cibodas, Cianjur berdasarkan omset yang diterima ketika wisata di 
TNGGP dibuka dan ditutup  
 
 

 

Gambar 2. Jumlah responden di Cibodas, Cianjur berdasarkan laba bersih yang diterima ketika wisata 
di TNGGP dibuka dan ditutup  
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Gambar 3. Jumlah responden di Gunung Putri, Cianjur berdasarkan omset yang diterima ketika wisata 
di TNGGP dibuka dan ditutup  
 

 

Gambar 4. Jumlah responden di Gunung Putri, Cianjur berdasarkan laba bersih yang diterima ketika 
wisata di TNGGP dibuka dan ditutup  
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Gambar 5. Jumlah responden di Situgunung, Sukabumi berdasarkan omset yang diterima ketika wisata 
di TNGGP dibuka dan ditutup  
 

 

Gambar 6. Jumlah responden di Situgunung, Sukabumi berdasarkan laba bersih yang diterima ketika 
wisata di TNGGP dibuka dan ditutup  
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Gambar 7. Jumlah responden di Cimungkad, Sukabumi berdasarkan omset yang diterima ketika wisata 
di TNGGP dibuka dan ditutup  
 

 

Gambar 8. Jumlah responden di Cimungkad, Sukabumi berdasarkan laba bersih yang diterima ketika 
wisata di TNGGP dibuka dan ditutup  
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Gambar 9. Jumlah responden di Tapos, Bogor berdasarkan omset yang diterima ketika wisata di 
TNGGP dibuka dan ditutup  
 

 

Gambar 10. Jumlah responden di Tapos, Bogor berdasarkan laba bersih yang diterima ketika wisata di 
TNGGP dibuka dan ditutup  
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Lampiran 2. Data pendapatan responden ketika wisata di TNGGP dibuka dan ditutup pada 

masing-masing jenis usaha wisata 

 

Gambar 1. Jumlah responden penyedia makanan/minuman berdasarkan omset yang diterima ketika 
wisata di TNGGP dibuka dan ditutup  
 
 

 

Gambar 2. Jumlah responden penyedia makanan/minuman berdasarkan laba bersih yang diterima 
ketika wisata di TNGGP dibuka dan ditutup  

0

10

20

30

40

50

Nol < 50 ribu per hari 50-100 ribu per
hari

100-500 ribu per
hari

500-1 juta per hari > 1 juta per hari

Omset ketika tutup Omset ketika buka

0

15

30

45

Nol < 50 ribu per hari 50-100 ribu per
hari

100-500 ribu per
hari

500-1 juta per hari > 1 juta per hari

Laba bersih ketika tutup Laba bersih ketika buka



Lampiran 2 Survei Dampak Pandemi Covid-19 TNGGP  

 

 

Gambar 3. Jumlah responden penyedia base camp berdasarkan omset yang diterima ketika wisata di 
TNGGP dibuka dan ditutup  
 

 

Gambar 4. Jumlah responden penyedia base camp berdasarkan laba bersih yang diterima ketika 
wisata di TNGGP dibuka dan ditutup  
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Gambar 5. Jumlah responden penyedia sewa alat-alat camping berdasarkan omset yang diterima 
ketika wisata di TNGGP dibuka dan ditutup  
 

 

Gambar 6. Jumlah responden penyedia sewa alat-alat camping berdasarkan laba bersih yang diterima 
ketika wisata di TNGGP dibuka dan ditutup  
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Gambar 7. Jumlah responden pemandu wisata berdasarkan omset yang diterima ketika wisata di 
TNGGP dibuka dan ditutup  
 

 

Gambar 8. Jumlah responden pemandu wisata berdasarkan laba bersih yang diterima ketika wisata di 
TNGGP dibuka dan ditutup  
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Gambar 9. Jumlah responden penyedia souvenir/cinderamata/oleh-oleh berdasarkan omset yang 
diterima ketika wisata di TNGGP dibuka dan ditutup  
 

 

Gambar 10. Jumlah responden penyedia souvenir/cinderamata/oleh-oleh berdasarkan laba bersih 
yang diterima ketika wisata di TNGGP dibuka dan ditutup  
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Gambar 11. Jumlah responden penyedia jasa transportasi berdasarkan omset yang diterima ketika 
wisata di TNGGP dibuka dan ditutup  
 

 

Gambar 12. Jumlah responden penyedia jasa transportasi berdasarkan laba bersih yang diterima 
ketika wisata di TNGGP dibuka dan ditutup  
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Gambar 13. Jumlah responden karyawan wisata berdasarkan omset yang diterima ketika wisata di 
TNGGP dibuka dan ditutup  
 

 

Gambar 14. Jumlah responden karyawan wisata berdasarkan laba bersih yang diterima ketika wisata 
di TNGGP dibuka dan ditutup  
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Ketika 

TNGGP 

tutup

Ketika 

TNGGP 

buka

Ketika TNGGP 

tutup

Ketika TNGGP 

buka

1 Nol 23               -              0 -                   -                   

2 < 50 ribu per hari 33               12               25,000          825,000          300,000          

3 50-100 ribu per hari 14               19               75,000          1,050,000       1,425,000       

4 100-500 ribu per hari 7                  33               300,000        2,100,000       9,900,000       

5 500 ribu-1 juta per hari 1                  7                  750,000        750,000          5,250,000       

6 > 1 juta per hari -              2                  1,500,000     -                   3,000,000       

Jumlah 78               73               4,725,000      19,875,000    

Rerata omset per orang 60,577            272,260          

Selisih omset per orang ketika wisata di TNGGP ditutup dan dibuka 211,683          

Ketika 

TNGGP 

tutup

Ketika 

TNGGP 

buka

Ketika TNGGP 

tutup

Ketika TNGGP 

buka

1 Nol 27               -              0 -                   -                   

2 < 50 ribu per hari 35               16               25,000          875,000          400,000          

3 50-100 ribu per hari 13               32               75,000          975,000          2,400,000       

4 100-500 ribu per hari 4                  23               300,000        1,200,000       6,900,000       

5 500 ribu-1 juta per hari -              -              750,000        -                   -                   

6 > 1 juta per hari -              -              1,500,000     -                   -                   

Jumlah 79               71               3,050,000      9,700,000      

Rerata laba bersih per orang 38,608            136,620          

Selisih laba bersih per orang ketika wisata di TNGGP ditutup dan dibuka 98,012            

Tabel 1. Nilai Kemanfaatan TNGGP terhadap pendapatan kotor (omset) masyarakat pelaku wisata di 

Cibodas, Kabupaten Cianjur

Jumlah responden Omset responden

Range OmsetNo.
Nilai tengah 

omset

Tabel 2. Nilai Kemanfaatan TNGGP terhadap pendapatan bersih (laba bersih) masyarakat pelaku wisata 

di Cibodas, Kabupaten Cianjur

No. Range Laba Bersih

Jumlah responden

Nilai tengah 

Laba Bersih

Laba Bersih responden

Lampiran 3. Nilai Kemanfaatan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango terhadap pendapatan 

masyarakat pada sektor pariwisata berdasarkan lokasi destinasi wisata
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Ketika 

TNGGP 

tutup

Ketika 

TNGGP 

buka

Ketika TNGGP 

tutup

Ketika TNGGP 

buka

1 Nol 2                  -              0 -                   -                   

2 < 50 ribu per hari 26               6                  25,000          650,000          150,000          

3 50-100 ribu per hari 11               14               75,000          825,000          1,050,000       

4 100-500 ribu per hari -              15               300,000        -                   4,500,000       

5 500 ribu-1 juta per hari -              1                  750,000        -                   750,000          

6 > 1 juta per hari -              3                  1,500,000     -                   4,500,000       

Jumlah 39               39               1,475,000      10,950,000    

Rerata omset per orang 37,821            280,769          

Selisih omset per orang ketika wisata di TNGGP ditutup dan dibuka 242,949          

Ketika 

TNGGP 

tutup

Ketika 

TNGGP 

buka

Ketika TNGGP 

tutup

Ketika TNGGP 

buka

1 Nol 5                  -              0 -                   -                   

2 < 50 ribu per hari 28               9                  25,000          700,000          225,000          

3 50-100 ribu per hari 4                  16               75,000          300,000          1,200,000       

4 100-500 ribu per hari -              11               300,000        -                   3,300,000       

5 500 ribu-1 juta per hari -              2                  750,000        -                   1,500,000       

6 > 1 juta per hari -              1                  1,500,000     -                   1,500,000       

Jumlah 37               39               1,000,000      7,725,000      

Rerata laba bersih per orang 27,027            198,077          

Selisih laba bersih per orang ketika wisata di TNGGP ditutup dan dibuka 171,050          

Tabel 3. Nilai Kemanfaatan TNGGP terhadap pendapatan kotor (omset) masyarakat pelaku wisata di 

Gunung Putri, Kabupaten Cianjur

No. Range Omset

Jumlah responden

Nilai tengah 

omset

Omset responden

Tabel 4. Nilai Kemanfaatan TNGGP terhadap pendapatan bersih (laba bersih) masyarakat pelaku wisata 

di Gunung Putri, Kabupaten Cianjur

No. Range Laba Bersih

Jumlah responden

Nilai tengah 

Laba Bersih

Laba Bersih responden
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Ketika 

TNGGP 

tutup

Ketika 

TNGGP 

buka

Ketika TNGGP 

tutup

Ketika TNGGP 

buka

1 Nol 42               2                  0 -                   -                   

2 < 50 ribu per hari 36               24               25,000          900,000          600,000          

3 50-100 ribu per hari 16               50               75,000          1,200,000       3,750,000       

4 100-500 ribu per hari 4                  17               300,000        1,200,000       5,100,000       

5 500 ribu-1 juta per hari -              2                  750,000        -                   1,500,000       

6 > 1 juta per hari -              4                  1,500,000     -                   6,000,000       

Jumlah 98               99               3,300,000      16,950,000    

Rerata omset per orang 33,673            171,212          

Selisih omset per orang ketika wisata di TNGGP ditutup dan dibuka 137,539          

Ketika 

TNGGP 

tutup

Ketika 

TNGGP 

buka

Ketika TNGGP 

tutup

Ketika TNGGP 

buka

1 Nol 47               2                  0 -                   -                   

2 < 50 ribu per hari 36               29               25,000          900,000          725,000          

3 50-100 ribu per hari 15               45               75,000          1,125,000       3,375,000       

4 100-500 ribu per hari -              18               300,000        -                   5,400,000       

5 500 ribu-1 juta per hari 1                  1                  750,000        750,000          750,000          

6 > 1 juta per hari 2                  5                  1,500,000     3,000,000       7,500,000       

Jumlah 101             100             5,775,000      17,750,000    

Rerata laba bersih per orang 57,178            177,500          

Selisih laba bersih per orang ketika wisata di TNGGP ditutup dan dibuka 120,322          

Tabel 5. Nilai Kemanfaatan TNGGP terhadap pendapatan kotor (omset) masyarakat pelaku wisata di 

Situgunung, Kabupaten Sukabumi

No. Range Omset

Jumlah responden

Nilai tengah 

omset

Omset responden

Tabel 6. Nilai Kemanfaatan TNGGP terhadap pendapatan bersih (laba bersih) masyarakat pelaku wisata 

di Situgunung, Kabupaten Sukabumi

No. Range Laba Bersih

Jumlah responden

Nilai tengah 

Laba Bersih

Laba Bersih responden
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Ketika 

TNGGP 

tutup

Ketika 

TNGGP 

buka

Ketika TNGGP 

tutup

Ketika TNGGP 

buka

1 Nol 12               -              0 -                   -                   

2 < 50 ribu per hari 2                  3                  25,000          50,000            75,000            

3 50-100 ribu per hari 2                  10               75,000          150,000          750,000          

4 100-500 ribu per hari -              3                  300,000        -                   900,000          

5 500 ribu-1 juta per hari -              -              750,000        -                   -                   

6 > 1 juta per hari -              -              1,500,000     -                   -                   

Jumlah 16               16               200,000          1,725,000      

Rerata omset per orang 12,500            107,813          

Selisih omset per orang ketika wisata di TNGGP ditutup dan dibuka 95,313            

Ketika 

TNGGP 

tutup

Ketika 

TNGGP 

buka

Ketika TNGGP 

tutup

Ketika TNGGP 

buka

1 Nol 13               -              0 -                   -                   

2 < 50 ribu per hari 3                  2                  25,000          75,000            50,000            

3 50-100 ribu per hari -              12               75,000          -                   900,000          

4 100-500 ribu per hari -              2                  300,000        -                   600,000          

5 500 ribu-1 juta per hari -              -              750,000        -                   -                   

6 > 1 juta per hari -              -              1,500,000     -                   -                   

Jumlah 16               16               75,000            1,550,000      

Rerata laba bersih per orang 4,688              96,875            

Selisih laba bersih per orang ketika wisata di TNGGP ditutup dan dibuka 92,188            

Tabel 7. Nilai Kemanfaatan TNGGP terhadap pendapatan kotor (omset) masyarakat pelaku wisata di 

Cimungkad, Kabupaten Sukabumi

No. Range Omset

Jumlah responden

Nilai tengah 

omset

Omset responden

Tabel 8. Nilai Kemanfaatan TNGGP terhadap pendapatan bersih (laba bersih) masyarakat pelaku wisata 

di Cimungkad, Kabupaten Sukabumi

No. Range Laba Bersih

Jumlah responden

Nilai tengah 

Laba Bersih

Laba Bersih responden
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Ketika 

TNGGP 

tutup

Ketika 

TNGGP 

buka

Ketika TNGGP 

tutup

Ketika TNGGP 

buka

1 Nol -              -              0 -                   -                   

2 < 50 ribu per hari 5                  2                  25,000          125,000          50,000            

3 50-100 ribu per hari 3                  2                  75,000          225,000          150,000          

4 100-500 ribu per hari 1                  2                  300,000        300,000          600,000          

5 500 ribu-1 juta per hari -              1                  750,000        -                   750,000          

6 > 1 juta per hari -              2                  1,500,000     -                   3,000,000       

Jumlah 9                 9                 650,000          4,550,000      

Rerata omset per orang 72,222            505,556          

Selisih omset per orang ketika wisata di TNGGP ditutup dan dibuka 433,333          

Ketika 

TNGGP 

tutup

Ketika 

TNGGP 

buka

Ketika TNGGP 

tutup

Ketika TNGGP 

buka

1 Nol -              -              0 -                   -                   

2 < 50 ribu per hari 8                  2                  25,000          200,000          50,000            

3 50-100 ribu per hari 1                  3                  75,000          75,000            225,000          

4 100-500 ribu per hari -              3                  300,000        -                   900,000          

5 500 ribu-1 juta per hari -              1                  750,000        -                   750,000          

6 > 1 juta per hari -              -              1,500,000     -                   -                   

Jumlah 9                 9                 275,000          1,925,000      

Rerata laba bersih per orang 30,556            213,889          

Selisih laba bersih per orang ketika wisata di TNGGP ditutup dan dibuka 183,333          

Jumlah responden

Nilai tengah 

Laba Bersih

Laba Bersih responden

Tabel 9. Nilai Kemanfaatan TNGGP terhadap pendapatan kotor (omset) masyarakat pelaku wisata di 

Tapos (LBC), Kabupaten Bogor

No. Range Omset

Jumlah responden

Nilai tengah 

omset

Omset responden

Tabel 10. Nilai Kemanfaatan TNGGP terhadap pendapatan bersih (laba bersih) masyarakat pelaku 

wisata di Tapos (LBC), Kabupaten Bogor

No. Range Laba Bersih
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Ketika 

TNGGP 

tutup

Ketika 

TNGGP 

buka

Ketika TNGGP 

tutup

Ketika TNGGP 

buka

1 Nol 80               4                  0 -                   -                   

2 < 50 ribu per hari 114             46               25,000          2,850,000       1,150,000       

3 50-100 ribu per hari 48               108             75,000          3,600,000       8,100,000       

4 100-500 ribu per hari 15               75               300,000        4,500,000       22,500,000    

5 500 ribu-1 juta per hari 1                  10               750,000        750,000          7,500,000       

6 > 1 juta per hari 2                  13               1,500,000     3,000,000       19,500,000    

Jumlah 260             256             14,700,000    58,750,000    

Rerata omset per orang 56,538            229,492          

Selisih omset per orang ketika wisata di TNGGP ditutup dan dibuka 172,954          

Ketika 

TNGGP 

tutup

Ketika 

TNGGP 

buka

Ketika TNGGP 

tutup

Ketika TNGGP 

buka

1 Nol 99               2                  0 -                   -                   

2 < 50 ribu per hari 120             60               25,000          3,000,000       1,500,000       

3 50-100 ribu per hari 37               120             75,000          2,775,000       9,000,000       

4 100-500 ribu per hari 6                  60               300,000        1,800,000       18,000,000    

5 500 ribu-1 juta per hari 1                  9                  750,000        750,000          6,750,000       

6 > 1 juta per hari 2                  7                  1,500,000     3,000,000       10,500,000    

Jumlah 265             258             11,325,000    45,750,000    

Rerata laba bersih per orang 42,736            177,326          

Selisih laba bersih per orang ketika wisata di TNGGP ditutup dan dibuka 134,590          

Tabel 12. Nilai Kemanfaatan TNGGP terhadap pendapatan bersih (laba bersih) masyarakat pelaku 

wisata di sekitar TNGGP

No. Range Laba Bersih

Jumlah responden

Nilai tengah 

Laba Bersih

Laba Bersih responden

Tabel 11. Nilai Kemanfaatan TNGGP terhadap pendapatan kotor (omset) masyarakat pelaku wisata di 

sekitar TNGGP

No. Range Omset

Jumlah responden

Nilai tengah 

omset

Omset responden
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Ketika 

TNGGP 

tutup

Ketika 

TNGGP 

buka

Ketika TNGGP 

tutup

Ketika TNGGP 

buka

1 Nol 40               2                  0 -                   -                   

2 < 50 ribu per hari 30               20               25,000          750,000          500,000          

3 50-100 ribu per hari 18               33               75,000          1,350,000       2,475,000       

4 100-500 ribu per hari 7                  32               300,000        2,100,000       9,600,000       

5 500 ribu-1 juta per hari 1                  3                  750,000        750,000          2,250,000       

6 > 1 juta per hari -              5                  1,500,000     -                   7,500,000       

Jumlah 96               95               4,950,000      22,325,000    

Rerata omset per orang 51,563            235,000          

Selisih omset per orang ketika wisata di TNGGP ditutup dan dibuka 183,438          

Ketika 

TNGGP 

tutup

Ketika 

TNGGP 

buka

Ketika TNGGP 

tutup

Ketika TNGGP 

buka

1 Nol 42               1                  0 -                   -                   

2 < 50 ribu per hari 35               25               25,000          875,000          625,000          

3 50-100 ribu per hari 13               39               75,000          975,000          2,925,000       

4 100-500 ribu per hari 3                  21               300,000        900,000          6,300,000       

5 500 ribu-1 juta per hari 1                  3                  750,000        750,000          2,250,000       

6 > 1 juta per hari 2                  5                  1,500,000     3,000,000       7,500,000       

Jumlah 96               94               6,500,000      19,600,000    

Rerata laba bersih per orang 67,708            208,511          

Selisih laba bersih per orang ketika wisata di TNGGP ditutup dan dibuka 140,802          

Lampiran 4. Nilai Kemanfaatan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango terhadap pendapatan 

masyarakat pada sektor pariwisata berdasarkan jenis kegiatan wisata

Tabel 1. Nilai Kemanfaatan TNGGP terhadap pendapatan kotor (omset) masyarakat pelaku wisata  

penyediaan makanan/minuman

No. Range Omset

Jumlah responden

Nilai tengah 

omset

Omset responden

Tabel 2. Nilai Kemanfaatan TNGGP terhadap pendapatan bersih (laba bersih) masyarakat pelaku wisata 

penyediaan makanan/minuman

No. Range Laba Bersih

Jumlah responden

Nilai tengah 

Laba Bersih

Laba Bersih responden

Lampiran 4. Survei Dampak Pandemi Covid-19 TNGGP



Ketika 

TNGGP 

tutup

Ketika 

TNGGP 

buka

Ketika TNGGP 

tutup

Ketika TNGGP 

buka

1 Nol 6                  1                  0 -                   -                   

2 < 50 ribu per hari 29               7                  25,000          725,000          175,000          

3 50-100 ribu per hari 12               19               75,000          900,000          1,425,000       

4 100-500 ribu per hari -              15               300,000        -                   4,500,000       

5 500 ribu-1 juta per hari -              2                  750,000        -                   1,500,000       

6 > 1 juta per hari 1                  5                  1,500,000     1,500,000       7,500,000       

Jumlah 48               49               3,125,000      15,100,000    

Rerata omset per orang 65,104            308,163          

Selisih omset per orang ketika wisata di TNGGP ditutup dan dibuka 243,059          

Ketika 

TNGGP 

tutup

Ketika 

TNGGP 

buka

Ketika TNGGP 

tutup

Ketika TNGGP 

buka

1 Nol 11               -              0 -                   -                   

2 < 50 ribu per hari 31               10               25,000          775,000          250,000          

3 50-100 ribu per hari 6                  21               75,000          450,000          1,575,000       

4 100-500 ribu per hari -              14               300,000        -                   4,200,000       

5 500 ribu-1 juta per hari -              2                  750,000        -                   1,500,000       

6 > 1 juta per hari 1                  2                  1,500,000     1,500,000       3,000,000       

Jumlah 49               49               2,725,000      10,525,000    

Rerata laba bersih per orang 55,612            214,796          

Selisih laba bersih per orang ketika wisata di TNGGP ditutup dan dibuka 159,184          

Tabel 3. Nilai Kemanfaatan TNGGP terhadap pendapatan kotor (omset) masyarakat pelaku wisata 

penyediaan base camp

No. Range Omset

Jumlah responden

Nilai tengah 

omset

Omset responden

Tabel 4. Nilai Kemanfaatan TNGGP terhadap pendapatan bersih (laba bersih) masyarakat pelaku wisata 

penyediaan base camp

No. Range Laba Bersih

Jumlah responden

Nilai tengah 

Laba Bersih

Laba Bersih responden
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Ketika 

TNGGP 

tutup

Ketika 

TNGGP 

buka

Ketika TNGGP 

tutup

Ketika TNGGP 

buka

1 Nol 15               -              0 -                   -                   

2 < 50 ribu per hari 10               6                  25,000          250,000          150,000          

3 50-100 ribu per hari 4                  9                  75,000          300,000          675,000          

4 100-500 ribu per hari 2                  12               300,000        600,000          3,600,000       

5 500 ribu-1 juta per hari -              1                  750,000        -                   750,000          

6 > 1 juta per hari -              -              1,500,000     -                   -                   

Jumlah 31               28               1,150,000      5,175,000      

Rerata omset per orang 37,097            184,821          

Selisih omset per orang ketika wisata di TNGGP ditutup dan dibuka 147,725          

Ketika 

TNGGP 

tutup

Ketika 

TNGGP 

buka

Ketika TNGGP 

tutup

Ketika TNGGP 

buka

1 Nol 17               -              0 -                   -                   

2 < 50 ribu per hari 10               9                  25,000          250,000          225,000          

3 50-100 ribu per hari 3                  11               75,000          225,000          825,000          

4 100-500 ribu per hari 1                  7                  300,000        300,000          2,100,000       

5 500 ribu-1 juta per hari -              2                  750,000        -                   1,500,000       

6 > 1 juta per hari -              -              1,500,000     -                   -                   

Jumlah 31               29               775,000          4,650,000      

Rerata laba bersih per orang 25,000            160,345          

Selisih laba bersih per orang ketika wisata di TNGGP ditutup dan dibuka 135,345          

Tabel 5. Nilai Kemanfaatan TNGGP terhadap pendapatan kotor (omset) masyarakat pelaku wisata 

penyediaan jasa penyewaan alat-alat camping

No. Range Omset

Jumlah responden

Nilai tengah 

omset

Omset responden

Tabel 6. Nilai Kemanfaatan TNGGP terhadap pendapatan bersih (laba bersih) masyarakat pelaku 

penyediaan jasa penyewaan alat-alat camping

No. Range Laba Bersih

Jumlah responden

Nilai tengah 

Laba Bersih

Laba Bersih responden
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Ketika 

TNGGP 

tutup

Ketika 

TNGGP 

buka

Ketika TNGGP 

tutup

Ketika TNGGP 

buka

1 Nol 3                  1                  0 -                   -                   

2 < 50 ribu per hari 20               4                  25,000          500,000          100,000          

3 50-100 ribu per hari 6                  16               75,000          450,000          1,200,000       

4 100-500 ribu per hari -              6                  300,000        -                   1,800,000       

5 500 ribu-1 juta per hari -              -              750,000        -                   -                   

6 > 1 juta per hari -              1                  1,500,000     -                   1,500,000       

Jumlah 29               28               950,000          4,600,000      

Rerata omset per orang 32,759            164,286          

Selisih omset per orang ketika wisata di TNGGP ditutup dan dibuka 131,527          

Ketika 

TNGGP 

tutup

Ketika 

TNGGP 

buka

Ketika TNGGP 

tutup

Ketika TNGGP 

buka

1 Nol 5                  1                  0 -                   -                   

2 < 50 ribu per hari 20               5                  25,000          500,000          125,000          

3 50-100 ribu per hari 4                  18               75,000          300,000          1,350,000       

4 100-500 ribu per hari -              4                  300,000        -                   1,200,000       

5 500 ribu-1 juta per hari -              1                  750,000        -                   750,000          

6 > 1 juta per hari -              -              1,500,000     -                   -                   

Jumlah 29               29               800,000          3,425,000      

Rerata laba bersih per orang 27,586            118,103          

Selisih laba bersih per orang ketika wisata di TNGGP ditutup dan dibuka 90,517            

Tabel 7. Nilai Kemanfaatan TNGGP terhadap pendapatan kotor (omset) masyarakat pelaku wisata 

penyediaan jasa pemandu wisata

No. Range Omset

Jumlah responden

Nilai tengah 

omset

Omset responden

Tabel 8. Nilai Kemanfaatan TNGGP terhadap pendapatan bersih (laba bersih) masyarakat pelaku wisata 

penyediaan jasa pemandu wisata

No. Range Laba Bersih

Jumlah responden

Nilai tengah 

Laba Bersih

Laba Bersih responden
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Ketika 

TNGGP 

tutup

Ketika 

TNGGP 

buka

Ketika TNGGP 

tutup

Ketika TNGGP 

buka

1 Nol 5                  1                  0 -                   -                   

2 < 50 ribu per hari 6                  2                  25,000          150,000          50,000            

3 50-100 ribu per hari 3                  7                  75,000          225,000          525,000          

4 100-500 ribu per hari -              2                  300,000        -                   600,000          

5 500 ribu-1 juta per hari -              2                  750,000        -                   1,500,000       

6 > 1 juta per hari -              -              1,500,000     -                   -                   

Jumlah 14               14               375,000          2,675,000      

Rerata omset per orang 26,786            191,071          

Selisih omset per orang ketika wisata di TNGGP ditutup dan dibuka 164,286          

Ketika 

TNGGP 

tutup

Ketika 

TNGGP 

buka

Ketika TNGGP 

tutup

Ketika TNGGP 

buka

1 Nol 5                  -              0 -                   -                   

2 < 50 ribu per hari 6                  4                  25,000          150,000          100,000          

3 50-100 ribu per hari 3                  7                  75,000          225,000          525,000          

4 100-500 ribu per hari -              3                  300,000        -                   900,000          

5 500 ribu-1 juta per hari -              -              750,000        -                   -                   

6 > 1 juta per hari -              -              1,500,000     -                   -                   

Jumlah 14               14               375,000          1,525,000      

Rerata laba bersih per orang 26,786            108,929          

Selisih laba bersih per orang ketika wisata di TNGGP ditutup dan dibuka 82,143            

Tabel 9. Nilai Kemanfaatan TNGGP terhadap pendapatan kotor (omset) masyarakat pelaku wisata 

penyediaan souvenir /cinderamata/oleh-oleh

No. Range Omset

Jumlah responden

Nilai tengah 

omset

Omset responden

Tabel 10. Nilai Kemanfaatan TNGGP terhadap pendapatan bersih (laba bersih) masyarakat pelaku 

wisata penyediaan souvenir /cinderamata/oleh-oleh

No. Range Laba Bersih

Jumlah responden

Nilai tengah 

Laba Bersih

Laba Bersih responden
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Ketika 

TNGGP 

tutup

Ketika 

TNGGP 

buka

Ketika TNGGP 

tutup

Ketika TNGGP 

buka

1 Nol 3                  -              0 -                   -                   

2 < 50 ribu per hari 7                  2                  25,000          175,000          50,000            

3 50-100 ribu per hari 3                  5                  75,000          225,000          375,000          

4 100-500 ribu per hari 1                  6                  300,000        300,000          1,800,000       

5 500 ribu-1 juta per hari -              -              750,000        -                   -                   

6 > 1 juta per hari -              1                  1,500,000     -                   1,500,000       

Jumlah 14               14               700,000          3,725,000      

Rerata omset per orang 50,000            266,071          

Selisih omset per orang ketika wisata di TNGGP ditutup dan dibuka 216,071          

Ketika 

TNGGP 

tutup

Ketika 

TNGGP 

buka

Ketika TNGGP 

tutup

Ketika TNGGP 

buka

1 Nol 3                  -              0 -                   -                   

2 < 50 ribu per hari 8                  2                  25,000          200,000          50,000            

3 50-100 ribu per hari 3                  6                  75,000          225,000          450,000          

4 100-500 ribu per hari -              5                  300,000        -                   1,500,000       

5 500 ribu-1 juta per hari -              -              750,000        -                   -                   

6 > 1 juta per hari -              1                  1,500,000     -                   1,500,000       

Jumlah 14               14               425,000          3,500,000      

Rerata laba bersih per orang 30,357            250,000          

Selisih laba bersih per orang ketika wisata di TNGGP ditutup dan dibuka 219,643          

Tabel 11. Nilai Kemanfaatan TNGGP terhadap pendapatan kotor (omset) masyarakat pelaku wisata 

penyediaan jasa transportasi

No. Range Omset

Jumlah responden

Nilai tengah 

omset

Omset responden

Tabel 12. Nilai Kemanfaatan TNGGP terhadap pendapatan bersih (laba bersih) masyarakat pelaku 

wisata penyediaan jasa transportasi

No. Range Laba Bersih

Jumlah responden

Nilai tengah 

Laba Bersih

Laba Bersih responden
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Ketika 

TNGGP 

tutup

Ketika 

TNGGP 

buka

Ketika TNGGP 

tutup

Ketika TNGGP 

buka

1 Nol 6                  -              0 -                   -                   

2 < 50 ribu per hari 5                  3                  25,000          125,000          75,000            

3 50-100 ribu per hari 3                  11               75,000          225,000          825,000          

4 100-500 ribu per hari -              -              300,000        -                   -                   

5 500 ribu-1 juta per hari -              -              750,000        -                   -                   

6 > 1 juta per hari -              -              1,500,000     -                   -                   

Jumlah 14               14               350,000          900,000          

Rerata omset per orang 25,000            64,286            

Selisih omset per orang ketika wisata di TNGGP ditutup dan dibuka 39,286            

Ketika 

TNGGP 

tutup

Ketika 

TNGGP 

buka

Ketika TNGGP 

tutup

Ketika TNGGP 

buka

1 Nol 6                  -              0 -                   -                   

2 < 50 ribu per hari 5                  2                  25,000          125,000          50,000            

3 50-100 ribu per hari 3                  11               75,000          225,000          825,000          

4 100-500 ribu per hari -              1                  300,000        -                   300,000          

5 500 ribu-1 juta per hari -              -              750,000        -                   -                   

6 > 1 juta per hari -              -              1,500,000     -                   -                   

Jumlah 14               14               350,000          1,175,000      

Rerata laba bersih per orang 25,000            83,929            

Selisih laba bersih per orang ketika wisata di TNGGP ditutup dan dibuka 58,929            

Tabel 13. Nilai Kemanfaatan TNGGP terhadap pendapatan kotor (omset) karyawan sektor wisata 

No. Range Omset

Jumlah responden

Nilai tengah 

omset

Omset responden

Tabel 14. Nilai Kemanfaatan TNGGP terhadap pendapatan bersih (laba bersih) karyawan sektor wisata 

No. Range Laba Bersih

Jumlah responden

Nilai tengah 

Laba Bersih

Laba Bersih responden
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Ketika 

TNGGP 

tutup

Ketika 

TNGGP 

buka

Ketika TNGGP 

tutup

Ketika TNGGP 

buka

1 Nol 80               4                  0 -                   -                   

2 < 50 ribu per hari 114             46               25,000          2,850,000       1,150,000       

3 50-100 ribu per hari 48               108             75,000          3,600,000       8,100,000       

4 100-500 ribu per hari 15               75               300,000        4,500,000       22,500,000    

5 500 ribu-1 juta per hari 1                  10               750,000        750,000          7,500,000       

6 > 1 juta per hari 2                  13               1,500,000     3,000,000       19,500,000    

Jumlah 260             256             14,700,000    58,750,000    

Rerata omset per orang 56,538            229,492          

Selisih omset per orang ketika wisata di TNGGP ditutup dan dibuka 172,954          

Ketika 

TNGGP 

tutup

Ketika 

TNGGP 

buka

Ketika TNGGP 

tutup

Ketika TNGGP 

buka

1 Nol 99               2                  0 -                   -                   

2 < 50 ribu per hari 120             60               25,000          3,000,000       1,500,000       

3 50-100 ribu per hari 37               120             75,000          2,775,000       9,000,000       

4 100-500 ribu per hari 6                  60               300,000        1,800,000       18,000,000    

5 500 ribu-1 juta per hari 1                  9                  750,000        750,000          6,750,000       

6 > 1 juta per hari 2                  7                  1,500,000     3,000,000       10,500,000    

Jumlah 265             258             11,325,000    45,750,000    

Rerata laba bersih per orang 42,736            177,326          

Selisih laba bersih per orang ketika wisata di TNGGP ditutup dan dibuka 134,590          

Tabel 15. Nilai Kemanfaatan TNGGP terhadap pendapatan kotor (omset) masyarakat pelaku wisata 

penyediaan semua jenis barang dan jasa wisata di sekitar TNGGP

No. Range Omset

Jumlah responden

Nilai tengah 

omset

Omset responden

Tabel 14. Nilai Kemanfaatan TNGGP terhadap pendapatan bersih (laba bersih) masyarakat pelaku 

wisata penyediaan semua jenis barang dan jasa wisata di sekitar TNGGP

No. Range Laba Bersih

Jumlah responden

Nilai tengah 

Laba Bersih

Laba Bersih responden
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Lampiran 5. Daftar isian form Survei Dampak Pandemi Covid-19 di TNGGP

No. Timestamp Jenis kelamin Usia

Alamat / 

Domisili / lokasi 

usaha

Jenis usaha yang 

dilakukan

Usaha 

tersebut 

merupakan ... 

Jenis usaha 

lain yang 

dilakukan

Pendapatan 

kotor (omset) 

yang diperoleh 

pada saat 

wisata alam 

ditutup

Pendapatan 

kotor (omset) 

yang diperoleh 

pada saat 

wisata alam 

dibuka

Pendapatan 

bersih yang 

diperoleh pada 

saat wisata 

alam ditutup 

Pendapatan 

bersih yang 

diperoleh pada 

saat wisata 

alam dibuka 

Saran dan Harapan yang Disampaikan

1 2021/10/11 

9:47:17 AM 

GMT+7

Laki-Laki 40-50 tahun Situgunung, 

Sukabumi

Jasa penyewaan 

alat-alat camping

Usaha/pekerja

an 

sampingan/ta

mbahan

Dagang 

sembako

100-500 ribu 

per hari

500 ribu-1 juta 

per hari

< 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

Dampak dari wisata sangat besar bagi perekonomian,  wisata agar dibuka 

kembali 

2 2021/10/11 

10:10:31 AM 

GMT+7

Laki-Laki 25-30 tahun Gunung Putri, 

Cianjur

Base camp 

(penginapan, 

makan, parkir, 

jasa wisata)

Usaha/pekerja

an utama

bertani/ 

buruh

50-100 ribu per 

hari

100-500 ribu 

per hari

zero/0 rupiah 100-500 ribu 

per hari

semoga tidak ada penutupan kembali untuk usaha wisata dan semoga pandemi 

barakhir hari ini 

3 2021/10/11 

10:11:08 AM 

GMT+7

Laki-Laki 20-25 tahun Gunung Putri, 

Cianjur

Base camp 

(penginapan, 

makan, parkir, 

jasa wisata)

Usaha/pekerja

an 

sampingan/ta

mbahan

Buruh tani < 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

Kadang ada 

kadang enggak

50-100 ribu per 

hari

Saran dari kami sebagai warga yang sebagian besar matapencaharian tambahan 

di sektor pariwisata,  kami mohon agar tempat pariwisata berjalan dengan 

normal tapi tetap patuhi protokol kesehatan,  karena dampaknya sangat terasa 

apalagi harga sayur mayur sedang anjlok turun. 

4 2021/10/11 

10:11:13 AM 

GMT+7

Laki-Laki 20-40 tahun Gunung Putri, 

Cianjur

Base camp 

(penginapan, 

makan, parkir, 

jasa wisata)

Usaha/pekerja

an utama

Berkebun < 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

< 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

Kami ingin wisata pendakian cepat di buka kembali 

5 2021/10/11 

10:15:31 AM 

GMT+7

Laki-Laki 20-40 tahun Gunung Putri, 

Cianjur

Base camp 

(penginapan, 

makan, parkir, 

jasa wisata)

Usaha/pekerja

an utama

Tani 100-500 ribu 

per hari

1-2 juta per hari < 50 ribu per 

hari

100-500 ribu 

per hari

Mudah"an covid cepat selesai dan pendakiannya di buka kembali ðŸ¤²

6 2021/10/11 

10:16:00 AM 

GMT+7

Laki-Laki 25-30 tahun Gunung Putri, 

Cianjur

Jasa penyewaan 

alat-alat camping

Usaha/pekerja

an utama

Jual souvenir Tidak ada 

pendapatan 

sama sekali

100-500 ribu 

per hari

Tidak ada 

pendapatan,kar

ena masyarakat 

lokal jarang ada 

yang sewa 

maupun yang 

beli souvenir

100-500 ribu 

per hari

Mohon segera di buka kembali pendakian ke gede khususnya jalur putri,Karena 

dengan di tutupnya wisata pendakian penghasilan saya turun drastis bahkan 

terkadang tidak dapat penghasilan sama sekali ðŸ™�ðŸ™�ðŸ™�

7 2021/10/11 

10:21:11 AM 

GMT+7

Laki-Laki 25-30 tahun Gunung Putri, 

Cianjur

Base camp 

(penginapan, 

makan, parkir, 

jasa wisata)

Usaha/pekerja

an utama

50-100 ribu per 

hari

100-500 ribu 

per hari

50-100 ribu per 

hari

100-500 ribu 

per hari

8 2021/10/11 

10:26:11 AM 

GMT+7

Laki-Laki 25-30 tahun Cibodas, Cianjur Makanan/minuma

n

Usaha/pekerja

an utama

0 rupiah 100-500 ribu 

per hari

0 rupiah 50-100 ribu per 

hari

Mohon segera di buka

9 2021/10/11 

10:26:44 AM 

GMT+7

Laki-Laki 25-30 tahun Gunung Putri, 

Cianjur

Jasa pemandu 

wisata

Usaha/pekerja

an 

sampingan/ta

mbahan

PETANI < 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

< 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

Lebih diperhatikan masyarakat yang ada diwilayah pariwisata,, dalam hal 

kebutuhan  

10 2021/10/11 

10:26:51 AM 

GMT+7

Laki-Laki 25-30 tahun Gunung Putri, 

Cianjur

Base camp 

(penginapan, 

makan, parkir, 

jasa wisata)

Usaha/pekerja

an utama

.......... < 50 ribu per 

hari

500 ribu-1 juta 

per hari

50-100 ribu per 

hari

100-500 ribu 

per hari

11 2021/10/11 

10:33:15 AM 

GMT+7

Laki-Laki 20-40 tahun Gunung Putri, 

Cianjur

Base camp 

(penginapan, 

makan, parkir, 

jasa wisata)

Usaha/pekerja

an 

sampingan/ta

mbahan

Tani < 50 ribu per 

hari

100-500 ribu 

per hari

< 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

Kami berharap agar semua tempat wisata yg ada diarea gede pangrango tetap 

dibuka,baik kawasan gunung putri maupun cibodas

12 2021/10/11 

10:39:58 AM 

GMT+7

Perempuan > 50 tahun Situgunung, 

Sukabumi

Makanan/minuma

n

Usaha/pekerja

an utama

Minuman 

dingin 

gorengan 

KTDK 

mendapatkan 

omset sama 

sekali

TDK 

mendapatkan 

omset

TDK 

mendapatkan 

omset sama 

sekali

< 50 ribu per 

hari

Mohon untuk bantuan ny untuk BPK/ibu terhormat

13 2021/10/11 

10:47:05 AM 

GMT+7

Laki-Laki 20-40 tahun Situgunung, 

Sukabumi

Jual hewan kelinci 

dan tanaman

Usaha/pekerja

an utama

Serabutan Tidak ada omset 50-100 ribu per 

hari

Tidak ada omset 50-100 ribu per 

hari

Wisata tetep di buka supaya kita ada penghasilan karna kita meng hidupi 

keluarga dari wisata atw dari berjualan di tempat wisata
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No. Timestamp Jenis kelamin Usia

Alamat / 

Domisili / lokasi 

usaha

Jenis usaha yang 

dilakukan

Usaha 

tersebut 

merupakan ... 

Jenis usaha 

lain yang 

dilakukan

Pendapatan 

kotor (omset) 

yang diperoleh 

pada saat 

wisata alam 

ditutup

Pendapatan 

kotor (omset) 

yang diperoleh 

pada saat 

wisata alam 

dibuka

Pendapatan 

bersih yang 

diperoleh pada 

saat wisata 

alam ditutup 

Pendapatan 

bersih yang 

diperoleh pada 

saat wisata 

alam dibuka 

Saran dan Harapan yang Disampaikan

14 2021/10/11 

10:47:24 AM 

GMT+7

Laki-Laki 20-25 tahun Gunung Putri, 

Cianjur

Souvenir/cindera

mata/oleh-oleh

Usaha/pekerja

an utama

Kariawan 

basecamp

< 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

< 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

Untuk penutupan pendakian di saran kan untuk tetap stabil di buka akan tetapi 

jika ada penuntupan supaya tidak terlalu lami di tutup karna menghambat 

perekonomian bagi masyarakat. 

15 2021/10/11 

10:50:42 AM 

GMT+7

Laki-Laki 25-30 tahun Gunung Putri, 

Cianjur

Base camp 

(penginapan, 

makan, parkir, 

jasa wisata)

Usaha/pekerja

an utama

Tidak ada Hanya 30 ribu < 50 ribu per 

hari

25 < 50 ribu per 

hari

mohon untuk pembukaan tempat wisata. Seperti pendakian berkemah dan lain 

lain

16 2021/10/11 

10:52:52 AM 

GMT+7

Perempuan > 50 tahun Situgunung, 

Sukabumi

Makanan/minuma

n

Usaha/pekerja

an utama

TDK 

mendapatkan 

omset

< 50 ribu per 

hari

TDK 

mendapatkan 

omset sama 

sekali

< 50 ribu per 

hari

Mohon bantuannya untuk BPK ibu yang terhormat

17 2021/10/11 

10:54:03 AM 

GMT+7

Laki-Laki > 50 tahun Situgunung, 

Sukabumi

Souvenir/cindera

mata/oleh-oleh

Usaha/pekerja

an utama

Tidak ada < 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

Wisata yg penting bisa buka kembali supaya kita sebagai pedagang ada 

penghasilan

18 2021/10/11 

10:55:53 AM 

GMT+7

Laki-Laki 40-50 tahun Gunung Putri, 

Cianjur

Base camp 

(penginapan, 

makan, parkir, 

jasa wisata)

Usaha/pekerja

an utama

Tani < 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

< 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

Semoga wisata didaerah cianjur tidak tutup buka,,, karena modal yg dikeluarkan 

untuk persiapan dagang dan lainnya menjadi rugi

19 2021/10/11 

10:56:59 AM 

GMT+7

Perempuan 40-50 tahun Situgunung, 

Sukabumi

Makanan/minuma

n

Usaha/pekerja

an utama

TDK 

mendapatkan 

omset sama 

sekali 

< 50 ribu per 

hari

TDK 

mendapatkan 

omset

< 50 ribu per 

hari

Mohon bantuannya my untuk BPK/ibu

20 2021/10/11 

10:57:56 AM 

GMT+7

Laki-Laki 20-40 tahun Legok 

nyenang,sukabu

mi

Makanan/minuma

n

Usaha/pekerja

an utama

Kuliner 50-100 ribu per 

hari

100-500 ribu 

per hari

< 50 ribu per 

hari

100-500 ribu 

per hari

Agar tempat wisata d buka lagi,,jadi saya bisa jualan buat kebutuhan keluarga

21 2021/10/11 

10:58:12 AM 

GMT+7

Laki-Laki 25-30 tahun Gunung Putri, 

Cianjur

Jasa pemandu 

wisata

Usaha/pekerja

an utama

Penginapan 

dan parkiran

50-100 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

< 50 ribu per 

hari

< 50 ribu per 

hari

Banyaknya permasalahan di karnakan kurangnya lowongan pekerjaan. Maka 

dari ituh sayah mewakili saudara saudara sayah untuk menyampaikan ini kepada 

pihak TNGGP untuk tidak pandang bulu kalo mau bekerja sama. Sesekali 

luangkan waktu untuk menengok keadaan lingkungan kaki gunung gede 

pangrango via putri ketika gunung di buka maupun di tutup biar 

Trimakasih

22 2021/10/11 

10:58:34 AM 

GMT+7

Laki-Laki 20-40 tahun Gunung Putri, 

Cianjur

Base camp 

(penginapan, 

makan, parkir, 

jasa wisata)

Usaha/pekerja

an utama

PETANI 50-100 ribu per 

hari

100-500 ribu 

per hari

Nganggur 50-100 ribu per 

hari

Menurut saya tempat wisata/pendakian supaya cepat cepat untuk di buka lagi.

Soalnya saya sebagai masyarakat yang dekat di area sekitar  TNGGP sangat 

mengharapkan pendakian untuk segera di buka resmi kembali.

Di tambah lagi dengan di buka nya pendakian tersebut itu sangat membatu 

masyarakat sekitar di segi perekonomian.

Terutama bagi masyarakat yang tidak punya kebun atau masyarakat yang tidak 

punya tanah garapan pribadi, maupun tanah garapan yang ada di dalam zona 

pemanfaatan TNGGP maka dari itu kami sebagai warga sekitar sangat 

mengharapkan supaya pendakian cepat di buka resmi kembali.

Terima kasihðŸ™•

23 2021/10/11 

11:02:17 AM 

GMT+7

Perempuan 40-50 tahun Situgunung, 

Sukabumi

Makanan/minuma

n

Usaha/pekerja

an utama

Tidak ada < 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

Agar pihak wisata menata kembali tempat usaha PKL supaya pengunjung 

tertarik untuk jajan dan pihak wisata tidak memberikan harga yg terlalu mahal 

hingga menjadikan persaingan 

24 2021/10/11 

11:04:29 AM 

GMT+7

Perempuan 20-40 tahun Situgunung, 

Sukabumi

Makanan/minuma

n

Usaha/pekerja

an utama

TDK 

mendapatkan 

omset sama 

sekali

< 50 ribu per 

hari

TDK 

mendapatkan 

omset sama 

sekali

< 50 ribu per 

hari

Mohon bantuannya untuk BPK ibu terhormat

25 2021/10/11 

11:05:12 AM 

GMT+7

Perempuan 20-40 tahun Gunung Putri, 

Cianjur

Base camp 

(penginapan, 

makan, parkir, 

jasa wisata)

Usaha/pekerja

an utama

Petani < 50 ribu per 

hari

100-500 ribu 

per hari

< 50 ribu per 

hari

100-500 ribu 

per hari

Saya harap bisa normal dan berjalan baik seperti biasanya lagi 

26 2021/10/11 

11:06:19 AM 

GMT+7

Laki-Laki 25-30 tahun Gunung Putri, 

Cianjur

Base camp 

(penginapan, 

makan, parkir, 

jasa wisata)

Usaha/pekerja

an utama

Pertanian < 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

< 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

Semoga jalur wisata dan pendakian di buka kembali
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No. Timestamp Jenis kelamin Usia

Alamat / 

Domisili / lokasi 

usaha

Jenis usaha yang 

dilakukan

Usaha 

tersebut 

merupakan ... 

Jenis usaha 

lain yang 

dilakukan

Pendapatan 

kotor (omset) 

yang diperoleh 

pada saat 

wisata alam 

ditutup

Pendapatan 

kotor (omset) 

yang diperoleh 

pada saat 

wisata alam 

dibuka

Pendapatan 

bersih yang 

diperoleh pada 

saat wisata 

alam ditutup 

Pendapatan 

bersih yang 

diperoleh pada 

saat wisata 

alam dibuka 

Saran dan Harapan yang Disampaikan

27 2021/10/11 

11:07:43 AM 

GMT+7

Laki-Laki 40-50 tahun Situgunung, 

Sukabumi

buah buahan Usaha/pekerja

an utama

petani < 50 ribu per 

hari

100-500 ribu 

per hari

< 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

Saran saya, sebaiknya tempat usaha wisata ini segera dibuka berkepanjangan 

karena usaha ini merupakan sumber mata pencaharian bagi saya untuk 

menafkahi keluarga saya,terlebih saya merupakan kepala keluarga dan lagipula 

mencari pekerjaan pada masa pandemik seperti ini tidak lah mudah.Dan tidak 

lupa juga untuk mematuhi protokol kesehatan pada saat tempat wisata dibuka 

supaya permasalahan covid19 dapat teratasi sekaligus ekonomi para pedagang 

pun dapat terjaga.

Sekian terimakasih

28 2021/10/11 

11:08:07 AM 

GMT+7

Perempuan 20-25 tahun Situgunung, 

Sukabumi

Makanan/minuma

n

Usaha/pekerja

an utama

TDK 

mendapatkan 

omset sama 

sekali

< 50 ribu per 

hari

TDK 

mendapatkan 

omset sama 

sekali

< 50 ribu per 

hari

Mohon bantuannya untuk BPK ibu terhormat

29 2021/10/11 

11:14:49 AM 

GMT+7

Laki-Laki 20-25 tahun Gunung Putri, 

Cianjur

Base camp 

(penginapan, 

makan, parkir, 

jasa wisata)

Usaha/pekerja

an utama

Jual aksesoris 20.000 ribu 50-100 ribu per 

hari

< 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

30 2021/10/11 

11:15:50 AM 

GMT+7

Laki-Laki 20-40 tahun Gunung Putri, 

Cianjur

Base camp 

(penginapan, 

makan, parkir, 

jasa wisata)

Usaha/pekerja

an utama

Tani 50-100 ribu per 

hari

100-500 ribu 

per hari

< 50 ribu per 

hari

100-500 ribu 

per hari

Mohon segera wisata dibuka kembali kami sangat bergantung terhadap aktivitas 

wisata tsb

31 2021/10/11 

11:19:27 AM 

GMT+7

Perempuan 40-50 tahun Situgunung, 

Sukabumi

Makanan/minuma

n

Usaha/pekerja

an utama

Tidak ada ibu 

rumh tangga

Tidak mendapat 

kan omset

50-100 ribu per 

hari

Tidak mendapat 

kan omset

50-100 ribu per 

hari

Buka wisata nya supaya pedagang dapat penghasilan .walau pun di tutup supaya 

di perhatikan biar dapat bantuan

32 2021/10/11 

11:20:05 AM 

GMT+7

Laki-Laki 20-40 tahun Legok 

nyenang,sukabu

mi

Makanan/minuma

n

Usaha/pekerja

an utama

Kuliner 50-100 ribu per 

hari

100-500 ribu 

per hari

< 50 ribu per 

hari

100-500 ribu 

per hari

Semoga cepat d buka lagi ,wisata situ gunung,jadi kita bisa jualan lagi,buat 

napkahin keluarga

33 2021/10/11 

11:22:17 AM 

GMT+7

Laki-Laki 20-40 tahun Legok 

nyenang,sukabu

mi

Makanan/minuma

n

Usaha/pekerja

an utama

Kuliner 50-100 ribu per 

hari

100-500 ribu 

per hari

< 50 ribu per 

hari

100-500 ribu 

per hari

Semoga cepat d buka lagi tempat wisata situ gunung,biar kita bisa jualan 

lagi,buat napkahin keluarga

34 2021/10/11 

11:23:00 AM 

GMT+7

Laki-Laki 20-40 tahun Gunung Putri, 

Cianjur

Base camp 

(penginapan, 

makan, parkir, 

jasa wisata)

Usaha/pekerja

an utama

Jual Beli 

Barang 

electronic & 

furniture

100-500 ribu 

per hari

> 2 juta per hari 50-100 ribu per 

hari

> 2 juta per hari 1.Agar prokes dijalankan dgn baik,dan wisata alam tetap aman,diharapkan 

TNGGP mewajibkan kpda sluruh pengunjung menggunakan aplikasi 

PEDULILINDUNGI,

2. Memaksimalkan kembali wisata lain sperti camping ground dll dan 

menambahkan spot2 lainnya,agar masyarakat tdk mengandalkan pendapatan 

dari pendakian.

35 2021/10/11 

11:24:06 AM 

GMT+7

Laki-Laki > 50 tahun Cimande, 

Pancawati

Makanan/minuma

n

Usaha/pekerja

an utama

> 2 juta per hari 10 juta per hari > 2 juta per hari > 2 juta per hari

36 2021/10/11 

11:27:58 AM 

GMT+7

Laki-Laki 25-30 tahun Gunung Putri, 

Cianjur

Base camp 

(penginapan, 

makan, parkir, 

jasa wisata)

Usaha/pekerja

an 

sampingan/ta

mbahan

Petani < 50 ribu per 

hari

< 50 ribu per 

hari

< 50 ribu per 

hari

< 50 ribu per 

hari

37 2021/10/11 

11:28:23 AM 

GMT+7

Laki-Laki 20-40 tahun Gunung Putri, 

Cianjur

Dagang keliling di 

area jalur 

pendakian

Usaha/pekerja

an utama

Tidak punya < 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

< 50 ribu per 

hari

< 50 ribu per 

hari

Untuk jangan menutup pendakian tngp,,karena Ita salah satu mata pencaharian 

saya

38 2021/10/11 

11:30:36 AM 

GMT+7

Laki-Laki 25-30 tahun Gunung Putri, 

Cianjur

Base camp 

(penginapan, 

makan, parkir, 

jasa wisata)

Usaha/pekerja

an 

sampingan/ta

mbahan

Pertanian < 50 ribu per 

hari

< 50 ribu per 

hari

< 50 ribu per 

hari

< 50 ribu per 

hari

39 2021/10/11 

11:42:03 AM 

GMT+7

Laki-Laki 20-40 tahun Situgunung, 

Sukabumi

Jasa pemandu 

wisata

Usaha/pekerja

an utama

Tidak ada Tidak ada 

pemasukan

50-100 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

Diharapkan wisata situgunung jangan di tutup

40 2021/10/11 

11:48:34 AM 

GMT+7

Laki-Laki 25-30 tahun Situgunung, 

Sukabumi

Makanan/minuma

n

Usaha/pekerja

an utama

Tida 

mendapatkan 

sama sekali

< 50 ribu per 

hari

Tida 

mendapatkan 

sama sekali

Tida dapat 

mendapatkan 

sama sekali

Mohon kpd bapa pimpinan  dengan  hati selebar 2ny agar tempat usaha kami 

segera berjalan  normal kembali mohon hperhatian ny untuk para pedagang di 

wisata ini  terimakasih bp ibu atas kebaikan nya

Lampiran 5. Survei Dampak Pandemi Covid-19 TNGGP



No. Timestamp Jenis kelamin Usia

Alamat / 

Domisili / lokasi 

usaha

Jenis usaha yang 

dilakukan

Usaha 

tersebut 

merupakan ... 

Jenis usaha 

lain yang 

dilakukan

Pendapatan 

kotor (omset) 

yang diperoleh 

pada saat 

wisata alam 

ditutup
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kotor (omset) 

yang diperoleh 

pada saat 

wisata alam 
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diperoleh pada 

saat wisata 
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Pendapatan 

bersih yang 

diperoleh pada 

saat wisata 

alam dibuka 

Saran dan Harapan yang Disampaikan

41 2021/10/11 

11:51:46 AM 

GMT+7

Laki-Laki 25-30 tahun Situgunung, 

Sukabumi

Makanan/minuma

n

Usaha/pekerja

an utama

< 50 ribu per 

hari

< 50 ribu per 

hari

< 50 ribu per 

hari

< 50 ribu per 

hari

Tmpatnya harus dibenahi lgi

42 2021/10/11 

11:53:53 AM 

GMT+7

Laki-Laki 20-40 tahun Situgunung, 

Sukabumi

Jasa penyewaan 

alat-alat camping

Usaha/pekerja

an 

sampingan/ta

mbahan

Serabutan Tdk ada 50-100 ribu per 

hari

Tdk ada 50-100 ribu per 

hari

Semoga cepat hlang yg namanya covid 19 agar perekonomian pulih kembali 

terutama yg usahanya d tmpat wisata 

43 2021/10/11 

12:01:22 PM 

GMT+7

Laki-Laki 20-25 tahun Depok Jasa penyewaan 

alat-alat camping

Usaha/pekerja

an 

sampingan/ta

mbahan

Property 50-100 ribu per 

hari

100-500 ribu 

per hari

50-100 ribu per 

hari

100-500 ribu 

per hari

Cepet di buka ya

44 2021/10/11 

12:09:08 PM 

GMT+7

Laki-Laki 20-40 tahun Gunung Putri, 

Cianjur

Base camp 

(penginapan, 

makan, parkir, 

jasa wisata)

Usaha/pekerja

an utama

Tidak < 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

< 50 ribu per 

hari

100-500 ribu 

per hari

Cepat pulih kembali

45 2021/10/11 

12:17:34 PM 

GMT+7

Perempuan 25-30 tahun Gunung Putri, 

Cianjur

Jasa penyewaan 

alat-alat camping

Usaha/pekerja

an utama

Percetakan 

merchandise 

gede 

pangrango

50-100 ribu per 

hari

100-500 ribu 

per hari

< 50 ribu per 

hari

500 ribu-1 juta 

per hari

Saran saya jangan sering2 menutup gunung, karena rezeki kami juga ikut 

tertutup, apabila ada lonjakan covid lebih baik dibatasi pengunjung dan 

diperketat prokesnya... Terimakasih

46 2021/10/11 

12:19:30 PM 

GMT+7

Perempuan 20-40 tahun Cibodas, Cianjur Souvenir/cindera

mata/oleh-oleh

Usaha/pekerja

an utama

buruh < 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

< 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

47 2021/10/11 

12:23:08 PM 

GMT+7

Laki-Laki 20-25 tahun Gunung Putri, 

Cianjur

Jasa pemandu 

wisata

Usaha/pekerja

an utama

Jasa wisata < 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

< 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

Cepat normal kembali

48 2021/10/11 

12:44:19 PM 

GMT+7

Laki-Laki 25-30 tahun Gunung Putri, 

Cianjur

Base camp 

(penginapan, 

makan, parkir, 

jasa wisata)

Usaha/pekerja

an utama

Tani < 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

< 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

Jangan buka tutup dengan waktu nge dadak 

49 2021/10/11 

1:16:39 PM 

GMT+7

Laki-Laki 20-40 tahun Gunung Putri, 

Cianjur

Base camp 

(penginapan, 

makan, parkir, 

jasa wisata)

Usaha/pekerja

an utama

Petani < 50 ribu per 

hari

100-500 ribu 

per hari

Tida ada < 50 ribu per 

hari

Mudah" gunung gede pangrango jdi di buka lgi.soal nya lau tutup ga ada lgi 

penghasilan.

50 2021/10/11 

3:33:58 PM 

GMT+7

Laki-Laki 20-25 tahun Gunung Putri, 

Cianjur

Jasa pemandu 

wisata

Usaha/pekerja

an 

sampingan/ta

mbahan

Buruharian < 50 ribu per 

hari

100-500 ribu 

per hari

< 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

Hanya mengikuti aturan pemerintah

51 2021/10/11 

3:53:13 PM 

GMT+7

Laki-Laki 25-30 tahun Wisata alam 

Sevillage

Base camp 

(penginapan, 

makan, parkir, 

jasa wisata)

Usaha/pekerja

an utama

Tidak ada > 2 juta per hari > 2 juta per hari > 2 juta per hari > 2 juta per hari

52 2021/10/11 

4:08:36 PM 

GMT+7

Laki-Laki 25-30 tahun Gunung Putri, 

Cianjur

Jasa penyewaan 

alat-alat camping

Usaha/pekerja

an 

sampingan/ta

mbahan

Pangkas 

rambut

30 ribu per hari < 50 ribu per 

hari

Kadang ada 

kadang tidak

< 50 ribu per 

hari

Ingin segera jalur wisatabtnggp inginnsegera dibuka kembali

53 2021/10/11 

4:57:54 PM 

GMT+7

Laki-Laki 30-40 tahun Gunung Putri, 

Cianjur

Base camp 

(penginapan, 

makan, parkir, 

jasa wisata)

Usaha/pekerja

an utama

Tidak ada < 50 ribu per 

hari

100-500 ribu 

per hari

< 50 ribu per 

hari

100-500 ribu 

per hari

Semoga wisata di daerah saya khususnya, agar selalu di buka, prokes dan lain-

lain tetap di jalankan dengan ketat...agar ada titik terang masalah tiket 

pendakian gunung gede, intinya di kelola oleh masyarakat tapi tetap di kontrol 

dan di fasilitasi oleh pemerintah

54 2021/10/11 

5:47:56 PM 

GMT+7

Laki-Laki 20-25 tahun Gunung Putri, 

Cianjur

Base camp 

(penginapan, 

makan, parkir, 

jasa wisata)

Usaha/pekerja

an utama

Petani < 50 ribu per 

hari

< 50 ribu per 

hari

< 50 ribu per 

hari

< 50 ribu per 

hari

Segera di buka agar ke ekonomian berjalan

55 2021/10/11 

6:49:02 PM 

GMT+7

Laki-Laki 30-40 tahun Gunung Putri, 

Cianjur

Base camp 

(penginapan, 

makan, parkir, 

jasa wisata)

Usaha/pekerja

an utama

< 50 ribu per 

hari

100-500 ribu 

per hari

< 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

layanan pendakian harus di perbaiki..dan pengarahan ke pendaki harus di 

dampingi petugas polhut..tindak tegas pengunjung yang nakal..pos kesehatan 

dan simaksi harus berdekatan..
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No. Timestamp Jenis kelamin Usia

Alamat / 

Domisili / lokasi 

usaha

Jenis usaha yang 

dilakukan

Usaha 

tersebut 

merupakan ... 

Jenis usaha 

lain yang 

dilakukan

Pendapatan 

kotor (omset) 

yang diperoleh 

pada saat 

wisata alam 

ditutup

Pendapatan 
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diperoleh pada 

saat wisata 
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Pendapatan 

bersih yang 

diperoleh pada 

saat wisata 

alam dibuka 

Saran dan Harapan yang Disampaikan

56 2021/10/11 

6:52:10 PM 

GMT+7

Laki-Laki 25-30 tahun Gunung Putri, 

Cianjur

Jasa pemandu 

wisata

Usaha/pekerja

an utama

Porter atau 

guide

< 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

< 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

Kalau bisa d buka secepat nya 

57 2021/10/11 

6:59:43 PM 

GMT+7

Perempuan 30-40 tahun Situgunung, 

Sukabumi

Makanan/minuma

n

Usaha/pekerja

an utama

Tidak ada 50-100 ribu per 

hari

Tidak ada 50-100 ribu per 

hari

58 2021/10/11 

7:01:37 PM 

GMT+7

Perempuan 30-40 tahun Situgunung, 

Sukabumi

Makanan/minuma

n

Usaha/pekerja

an utama

Tidak ada 50-100 ribu per 

hari

Tidak ada 50-100 ribu per 

hari

59 2021/10/11 

7:37:55 PM 

GMT+7

Laki-Laki 20-25 tahun Gunung Putri, 

Cianjur

Jasa pemandu 

wisata

Usaha/pekerja

an 

sampingan/ta

mbahan

Tani 

buruharian 

50-100 ribu per 

hari

100-500 ribu 

per hari

< 50 ribu per 

hari

100-500 ribu 

per hari

Kondisi nya kurang membaik dalam perekonomian.. setelah datang nya virus 

covid19 hingga sekarang masih bergoyang Ekonomi nya .. belum seimbang

60 2021/10/11 

10:39:23 PM 

GMT+7

Laki-Laki 30-40 tahun Gunung Putri, 

Cianjur

Base camp 

(penginapan, 

makan, parkir, 

jasa wisata)

Usaha/pekerja

an utama

Buruh tani 50-100 ribu per 

hari

100-500 ribu 

per hari

50-100 ribu per 

hari

100-500 ribu 

per hari

Di harap pendakian tetep stabil dan penutupan terartur. Di karenakan terlalu 

sering ada penutupan menghambat perekonomian masyarakat . Mayoritas 

perekonomian masyarkat sebagian besar berhubungan dengan wisata alam.

61 2021/10/11 

10:40:42 PM 

GMT+7

Laki-Laki 25-30 tahun Gunung Putri, 

Cianjur

Base camp 

(penginapan, 

makan, parkir, 

jasa wisata)

Usaha/pekerja

an 

sampingan/ta

mbahan

petani < 50 ribu per 

hari

100-500 ribu 

per hari

< 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

wisata alam diharapkan untuk tetap stabil

62 2021/10/11 

10:50:11 PM 

GMT+7

Laki-Laki < 20 tahun Gunung Putri, 

Cianjur

Base camp 

(penginapan, 

makan, parkir, 

jasa wisata)

Usaha/pekerja

an 

sampingan/ta

mbahan

bertani < 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

< 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

63 2021/10/12 

7:26:11 AM 

GMT+7

Laki-Laki 40-50 tahun Cibodas, Cianjur Kuli pikul wisata Usaha/pekerja

an utama

< 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

Tidak ada 50-100 ribu per 

hari

Wisata tetap buka spy ada penghasilan

64 2021/10/12 

7:33:06 AM 

GMT+7

Laki-Laki 40-50 tahun Cibodas, Cianjur Base camp 

(penginapan, 

makan, parkir, 

jasa wisata)

Usaha/pekerja

an utama

Tidak ada Tidak Menentu Tidak ada Tidak ada < 50 ribu per 

hari

Tempat Wisata harus tetap dibuka, karena ekonomi kami bergantung pada 

tempat wisata

65 2021/10/12 

8:01:54 AM 

GMT+7

Laki-Laki > 50 tahun Cibodas, Cianjur Outbound ( high 

rope) f.fox

Usaha/pekerja

an utama

TDK ada TDK ada 

pendapatan lain

Untuk hari 

Sabtu dan 

Minggu 100-500 

rbu

TDK ada 

pendapatan

50-100 rbu/ hari 

Sabtu dan 

minggu

Mohon dibuka kembali untuk wisata camping dan pendakian, untuk membantu 

masyarakat yg ada dilingkungan kawasan taman nasional gede 

pangrango,karena kami tdk dapata bantuan yg lain dari pemerintah.

66 2021/10/12 

9:22:49 AM 

GMT+7

Laki-Laki 30-40 tahun Cibodas, Cianjur Jasa wisata Usaha/pekerja

an utama

Buka lahan 

camp

20 ribu 

kebawah

50-100 ribu per 

hari

20 20 Segera di buka wisatanya

67 2021/10/12 

9:27:55 AM 

GMT+7

Laki-Laki 30-40 tahun Cibodas, Cianjur Makanan/minuma

n

Usaha/pekerja

an utama

Tidak ada < 50 ribu per 

hari

100-500 ribu 

per hari

< 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

Segera di buka agar ada pendapatan

68 2021/10/12 

9:35:13 AM 

GMT+7

Perempuan 40-50 tahun Cibodas, Cianjur Makanan/minuma

n

Usaha/pekerja

an utama

< 50 ribu per 

hari

500 ribu-1 juta 

per hari

< 50 ribu per 

hari

100-500 ribu 

per hari

Cepat dibuka agar tidak mengganggu usaha

69 2021/10/12 

9:36:26 AM 

GMT+7

Laki-Laki 40-50 tahun Cipanas,Cianjur Makanan/minuma

n

Usaha/pekerja

an utama

50-100 ribu per 

hari

100-500 ribu 

per hari

50-100 ribu per 

hari

100-500 ribu 

per hari

Harapan besar wisata tetap dibuka agar kami tetap mendapatkan penghasilan 

yang mencukupi kkebutuhan keluarga

70 2021/10/12 

9:40:12 AM 

GMT+7

Laki-Laki 40-50 tahun Cibodas, Cianjur Tukang cukur Usaha/pekerja

an utama

Tidak ada 100-500 ribu 

per hari

100-500 ribu 

per hari

100-500 ribu 

per hari

100-500 ribu 

per hari

Segera di buka

71 2021/10/12 

9:59:23 AM 

GMT+7

Laki-Laki > 50 tahun Cibodas, Cianjur Base camp 

(penginapan, 

makan, parkir, 

jasa wisata)

Usaha/pekerja

an utama

Porter Tidak ada 

penghasilan

50-100 ribu per 

hari

Tidak ada 

pendapatan

< 50 ribu per 

hari

Kepada pemerintah tolong untuk wisata alam hususnya pendakian dan 

perkemahan segera d buka mengingat sangat penting untuk perekonomian 

lingkungan wisata alam cibodas..80% masyarakat desa cimacan penghasilan dari 

pendakian dan camping ground...
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72 2021/10/12 

10:01:58 AM 

GMT+7

Laki-Laki > 50 tahun Cibodas, Cianjur Makanan/minuma

n

Usaha/pekerja

an 

sampingan/ta

mbahan

Kuli < 50 ribu per 

hari

< 50 ribu per 

hari

< 50 ribu per 

hari

< 50 ribu per 

hari

Di buka lagi supaya pendapat an kembli normal

73 2021/10/12 

10:08:04 AM 

GMT+7

Laki-Laki 20-25 tahun Cibodas, Cianjur Base camp 

(penginapan, 

makan, parkir, 

jasa wisata)

Usaha/pekerja

an utama

Pertanian 100-500 ribu 

per hari

100-500 ribu 

per hari

< 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

Di buka kembali

74 2021/10/12 

10:08:44 AM 

GMT+7

Laki-Laki 25-30 tahun Cibodas, Cianjur Jasa pemandu 

wisata

Usaha/pekerja

an utama

Tidak ada Tidak ada 100-500 ribu 

per hari

Tidak menentu 50-100 ribu per 

hari

Mau sampai kapan di tutup terus 

75 2021/10/12 

10:10:37 AM 

GMT+7

Laki-Laki 20-25 tahun Cibodas, Cianjur Base camp 

(penginapan, 

makan, parkir, 

jasa wisata)

Usaha/pekerja

an utama

< 50 ribu per 

hari

500 ribu-1 juta 

per hari

< 50 ribu per 

hari

100-500 ribu 

per hari

Mohon kembali dibuka, dikarenakan kami sangat bergantung kepada wisata 

alam dan pendakian dalam menjalankan perkonomian sehari hari

76 2021/10/12 

10:11:36 AM 

GMT+7

Laki-Laki 25-30 tahun Cibodas, Cianjur Base camp 

(penginapan, 

makan, parkir, 

jasa wisata)

Usaha/pekerja

an utama

tidak ada tidak ada 

pemasukan

100-500 ribu 

per hari

tidak ada 50-100 ribu per 

hari

Saya selaku warga cibodas,, ingin sekali wisata berkemah dan pendakian dibuka 

kembali karena penghasilan kami turun derastis semenjak BBTNGGP di titup

77 2021/10/12 

10:12:26 AM 

GMT+7

Laki-Laki 30-40 tahun Cibodas, Cianjur Eo perjalanan 

wisata green camp 

adventure

Usaha/pekerja

an utama

Pemndu 

wisata alam

< 50 ribu per 

hari

100-500 ribu 

per hari

Nihil 100-500 ribu 

per hari

Kami berharap wisata d kawasan gede pangrango segera d buka karna dengan di 

tutup nya wana wisata nerdampak pad ekonomi masiyrakat lokal mau pun non 

lokal. 

78 2021/10/12 

10:12:57 AM 

GMT+7

Laki-Laki 30-40 tahun Cibodas, Cianjur Parkir & jasa 

wisata

Usaha/pekerja

an utama

Kebersihan 

kawasan 

cibodas

Tidak menentu Tidak menentu Tidak menentu Tidak menentu Disaat pandemi covid-19 ini, saya mohon untuk di buka tempat wisata yang ada 

di kawasan TNGP, khususnya tempat camping dan pendakian meskipun ada 

beberapa peraturan yang di berlakukan mengenai PROKES. Terimakasih.ðŸ™• 

salam sehat.

79 2021/10/12 

10:13:41 AM 

GMT+7

Perempuan 40-50 tahun Cibodas, Cianjur Makanan/minuma

n

Usaha/pekerja

an utama

Tidak ada 100-500 ribu 

per hari

100-500 ribu 

per hari

100-500 ribu 

per hari

Segera normal supaya pendapat an kembali normal

80 2021/10/12 

10:18:34 AM 

GMT+7

Laki-Laki > 50 tahun Cibodas, Cianjur Makanan/minuma

n

Usaha/pekerja

an utama

Tidak ada 50-100 ribu per 

hari

100-500 ribu 

per hari

< 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

Pengen normal kembali seperti dulu

81 2021/10/12 

10:19:12 AM 

GMT+7

Laki-Laki > 50 tahun Cibodas, Cianjur Jasa penyewaan 

alat-alat camping

Usaha/pekerja

an utama

Tidak ada 

pendapatan

50-100 ribu per 

hari

Tidak ada 

pendapatan 

< 50 ribu per 

hari

Mohon utk Wisata Alam dan Berkemah di Mandalawangi Cibodas dan Pendakian 

ke Gunung Gede agar tetap di buka dg tetap memperhatikan protokol kesehatan 

yg di tentukan.

82 2021/10/12 

10:21:55 AM 

GMT+7

Laki-Laki 30-40 tahun Cibodas, Cianjur Jasa penyewaan 

alat-alat camping

Usaha/pekerja

an utama

berkebun 

tanaman

tidak ada 

pendapatan 

100-500 ribu 

per hari

30rb per hari < 50 ribu per 

hari

memohon kepada tanaman nasional gunung gede pangrango kegitan wisata d 

buka kembali

83 2021/10/12 

10:23:16 AM 

GMT+7

Laki-Laki 20-25 tahun Cibodas, Cianjur Base camp 

(penginapan, 

makan, parkir, 

jasa wisata)

Usaha/pekerja

an utama

Anjelo < 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

< 50 ribu per 

hari

100-500 ribu 

per hari

Semoga pariwisata cianjur dibuka lagi,dan lembaga terkait pariwisata 

memperhatikan kami.

84 2021/10/12 

10:26:10 AM 

GMT+7

Laki-Laki > 50 tahun Cibodas, Cianjur Pembersih 

sampah

Usaha/pekerja

an utama

< 50 ribu per 

hari

< 50 ribu per 

hari

< 50 ribu per 

hari

< 50 ribu per 

hari

Supaya di buka lagi 

85 2021/10/12 

10:28:50 AM 

GMT+7

Laki-Laki 40-50 tahun Ci panas Makanan/minuma

n

Usaha/pekerja

an utama

< 50 ribu per 

hari

100-500 ribu 

per hari

100-500 ribu 

per hari

100-500 ribu 

per hari

Supay cepat di buka agar pendapat an kembali normal

86 2021/10/12 

10:29:52 AM 

GMT+7

Laki-Laki 20-25 tahun Cibodas, Cianjur Base camp 

(penginapan, 

makan, parkir, 

jasa wisata)

Usaha/pekerja

an utama

Ga ada bos < 50 ribu per 

hari

< 50 ribu per 

hari

< 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

Maaf kepada pemerintah atau kementrian balai taman nasional saya pengen di 

buka kembali wisata semuahnkarena 1 nya saya usaha gini mohon mengerti ke 

masyarakat bukan nyangsaraken masyarakat

87 2021/10/12 

10:33:01 AM 

GMT+7

Laki-Laki 30-40 tahun Cibodas, Cianjur Makanan/minuma

n

Usaha/pekerja

an utama

50-100 ribu per 

hari

100-500 ribu 

per hari

50-100 ribu per 

hari

100-500 ribu 

per hari

Segera di buka 
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88 2021/10/12 

10:34:11 AM 

GMT+7

Laki-Laki 30-40 tahun Cibodas, Cianjur Jasa penyewaan 

alat-alat camping

Usaha/pekerja

an utama

Jasa wisata < 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

< 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

Pandemi cepat usai mohon segera di selesaikan

89 2021/10/12 

10:34:53 AM 

GMT+7

Perempuan 30-40 tahun Cibodas, Cianjur Makanan/minuma

n

Usaha/pekerja

an utama

< 50 ribu per 

hari

100-500 ribu 

per hari

< 50 ribu per 

hari

100-500 ribu 

per hari

Dibukanya wisata dengan protokol kesehatan yg ketat

90 2021/10/12 

10:36:53 AM 

GMT+7

Laki-Laki 20-25 tahun Cibodas, Cianjur Jasa penyewaan 

alat-alat camping

Usaha/pekerja

an utama

Tour and 

guide 

50-100 ribu per 

hari

< 50 ribu per 

hari

0 rupiah Gimana kalo 

banyak 

tamu/client 

Mohon untuk di buka kami meminta kebijakan dari pihak kantor balai TNGGP , 

dengan di bukanya area sektor wisata kami bisa mencari nafkah kembali seperti 

biasa 

91 2021/10/12 

10:39:56 AM 

GMT+7

Laki-Laki 20-25 tahun cianjur security Usaha/pekerja

an 

sampingan/ta

mbahan

sovlier 

sayuran

50-100 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

< 50 ribu per 

hari

< 50 ribu per 

hari

di buka karna untuk menghidupkan perekonomian masyarakat setempat 

92 2021/10/12 

10:40:18 AM 

GMT+7

Laki-Laki 30-40 tahun Cibodas, Cianjur Jasa penyewaan 

alat-alat camping

Usaha/pekerja

an utama

Pendakiyan < 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

< 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

Tolong lah di beri kebijakan buat masarakat bp ibu dan mohon untuk segera di 

buka tempat2 perkemahan dan pendakiyan ataupun tempat rekreasi terima 

kasih

93 2021/10/12 

10:42:52 AM 

GMT+7

Laki-Laki > 50 tahun Cibodas, Cianjur Makanan/minuma

n

Usaha/pekerja

an utama

Pengumpulka

n bekas aqua

100-500 ribu 

per hari

100-500 ribu 

per hari

< 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

Dibuka semua tempat wisata agak bnyk pengunjung

94 2021/10/12 

10:43:29 AM 

GMT+7

Laki-Laki 25-30 tahun Cibodas, Cianjur Jasa penyewaan 

alat-alat camping

Usaha/pekerja

an utama

10 ribu per hari < 50 ribu per 

hari

< 50 ribu per 

hari

< 50 ribu per 

hari

Semoga bisa beraktipitas seperti sebelum pandemi

95 2021/10/12 

10:47:17 AM 

GMT+7

Laki-Laki 30-40 tahun Cibodas, Cianjur Jasa penyewaan 

alat-alat camping

Usaha/pekerja

an utama

Porter < 50 ribu per 

hari

100-500 ribu 

per hari

100-500 ribu 

per hari

100-500 ribu 

per hari

Cepat lah berlalu masalah covid 19 dan muda2han tempat cemping dan gunung2 

yang lain cepat di buka kembali seperti biasa.biasa lagiðŸ™�ðŸ™�ðŸ™�

96 2021/10/12 

10:51:45 AM 

GMT+7

Laki-Laki > 50 tahun Cibodas, Cianjur Penjual buah Usaha/pekerja

an utama

100-500 ribu 

per hari

500 ribu-1 juta 

per hari

< 50 ribu per 

hari

500 ribu-1 juta 

per hari

saran saya wisata tetap dibuka agar kami dapat memenuhi kebutuhan 

keluar,dan tetap mematuhi prokes

97 2021/10/12 

10:53:42 AM 

GMT+7

Laki-Laki 40-50 tahun Cibodas, Cianjur Makanan/minuma

n

Usaha/pekerja

an utama

< 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

< 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

Aman lancar normal tempat wisata

98 2021/10/12 

10:58:15 AM 

GMT+7

Laki-Laki 40-50 tahun Cibodas, Cianjur supir angkutan Usaha/pekerja

an utama

50-100 ribu per 

hari

100-500 ribu 

per hari

50-100 ribu per 

hari

100-500 ribu 

per hari

Wisata tetap di buka dengan syarat prokes lebih ketat

99 2021/10/12 

11:02:50 AM 

GMT+7

Laki-Laki 40-50 tahun Cibodas, Cianjur Makanan/minuma

n

Usaha/pekerja

an utama

IO pendakian 

dan wisata

< 50 ribu per 

hari

100-500 ribu 

per hari

< 50 ribu per 

hari

100-500 ribu 

per hari

Dibukanya wisata agar tidak menganggu pendapatan

100 2021/10/12 

11:07:55 AM 

GMT+7

Laki-Laki 20-25 tahun Cianjur,Cianjur Jasa penyewaan 

alat-alat camping

Usaha/pekerja

an utama

Berdagang 

online

50-100 ribu per 

hari

100-500 ribu 

per hari

50-100 ribu per 

hari

100-500 ribu 

per hari

Penutupan taman nasional gunung gede pangrango sangat berpengaruh ke 

pendapatan kami sebagai penguasa kecil 

101 2021/10/12 

11:08:23 AM 

GMT+7

Laki-Laki 30-40 tahun Cibodas, Cianjur Makanan/minuma

n

Usaha/pekerja

an utama

jual pulsa 100-500 ribu 

per hari

100-500 ribu 

per hari

50-100 ribu per 

hari

100-500 ribu 

per hari

sebaiknya d buka untuk memenuhi kebutuhan keluarga

102 2021/10/12 

11:11:31 AM 

GMT+7

Laki-Laki 20-25 tahun Cibodas, Cianjur Jasa penyewaan 

alat-alat camping

Usaha/pekerja

an utama

Ngga ada peng 

hasilan

50-100 ribu per 

hari

0 50-100 ribu per 

hari

103 2021/10/12 

11:25:05 AM 

GMT+7

Perempuan 30-40 tahun Cibodas, Cianjur makanan 

ringan/warungan

Usaha/pekerja

an utama

50-100 ribu per 

hari

100-500 ribu 

per hari

50-100 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

tetap di buka karena mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan keluarga

104 2021/10/12 

11:25:38 AM 

GMT+7

Laki-Laki > 50 tahun Cibodas, Cianjur Makanan/minuma

n

Usaha/pekerja

an utama

Menyewakan 

alat alat 

pendakian 

dan camping

< 50 ribu per 

hari

100-500 ribu 

per hari

< 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

Kalau memungkinkan kami sebagai pedagang berharap wisata alamnya selalu 

dibuka biar kami punya pendapatan yg pasti terimakasih

105 2021/10/12 

11:33:23 AM 

GMT+7

Perempuan 30-40 tahun Cibodas, Cianjur Makanan/minuma

n

Usaha/pekerja

an utama

< 50 ribu per 

hari

100-500 ribu 

per hari

50-100 ribu per 

hari

100-500 ribu 

per hari

Wisata alam dibuka tanpa mempersulit
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106 2021/10/12 

11:33:50 AM 

GMT+7

Laki-Laki 30-40 tahun Cibodas, Cianjur Makanan/minuma

n

Usaha/pekerja

an utama

Engga afa Engga ada < 50 ribu per 

hari

Tidak ada 50-100 ribu per 

hari

Wisata kemping secepatnya dibuka karena kami mengandalkan usaha ditempat 

wisata kemping

107 2021/10/12 

11:34:28 AM 

GMT+7

Laki-Laki 20-25 tahun Cibodas, Cianjur Base camp 

(penginapan, 

makan, parkir, 

jasa wisata)

Usaha/pekerja

an utama

Tidak ada < 50 ribu per 

hari

100-500 ribu 

per hari

< 50 ribu per 

hari

100-500 ribu 

per hari

mohon untuk segera di buka kegiatan alam di cibodas di karena kan itu 

merupakan aset pendapatan warga lokal di sini

108 2021/10/12 

11:37:54 AM 

GMT+7

Perempuan 20-25 tahun Cibodas, Cianjur Bensin Usaha/pekerja

an utama

penjual 

makanan dan 

minumn

50-100 ribu per 

hari

500 ribu-1 juta 

per hari

< 50 ribu per 

hari

100-500 ribu 

per hari

tetap dibuka karna mata pencaharian ada di sini

109 2021/10/12 

11:40:04 AM 

GMT+7

Laki-Laki 40-50 tahun Cibodas, Cianjur Jasa transportasi 

(ojeg, angkot, dll)

Usaha/pekerja

an utama

50-100 ribu per 

hari

100-500 ribu 

per hari

50-100 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

Segera di buka

110 2021/10/12 

11:41:27 AM 

GMT+7

Laki-Laki > 50 tahun Cibodas, Cianjur Makanan/minuma

n

Usaha/pekerja

an utama

< 50 ribu per 

hari

100-500 ribu 

per hari

< 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

Dibukanya wisata

111 2021/10/12 

11:48:42 AM 

GMT+7

Perempuan 40-50 tahun Cibodas, Cianjur Makanan/minuma

n

Usaha/pekerja

an utama

Berkebun 50-100 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

100-500 ribu 

per hari

Segera di buka dan menuruti protokol kesehatan

112 2021/10/12 

11:51:08 AM 

GMT+7

Perempuan 30-40 tahun Cibodas, Cianjur Makanan/minuma

n

Usaha/pekerja

an utama

100-500 ribu 

per hari

500 ribu-1 juta 

per hari

50-100 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

wisata tetap dibuka karna mata pencaharian ada di jalur wisata

113 2021/10/12 

11:57:25 AM 

GMT+7

Laki-Laki 20-25 tahun Cibodas, Cianjur Jasa pemandu 

wisata

Usaha/pekerja

an utama

Jasa 

penyewaan 

alat camping

50-100 ribu per 

hari

100-500 ribu 

per hari

50-100 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

114 2021/10/12 

11:57:40 AM 

GMT+7

Laki-Laki 30-40 tahun Cibodas, Cianjur Souvenir/cindera

mata/oleh-oleh

Usaha/pekerja

an utama

Bertanii < 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

< 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

Kembali normal wisata alam dibuka

115 2021/10/12 

12:00:16 PM 

GMT+7

Perempuan 30-40 tahun Cibodas, Cianjur Souvenir/cindera

mata/oleh-oleh

Usaha/pekerja

an utama

< 50 ribu per 

hari

100-500 ribu 

per hari

< 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

Agar wisata alam secepatnya dibuka supaya tidak merugikan pedagang sekitar

116 2021/10/12 

12:01:21 PM 

GMT+7

Perempuan 40-50 tahun Cibodas, Cianjur Makanan/minuma

n

Usaha/pekerja

an utama

< 50 ribu per 

hari

100-500 ribu 

per hari

< 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

Tolong secepatnya dibuka agar tidak merugikan masyarakat sekitar area wisata

117 2021/10/12 

12:01:56 PM 

GMT+7

Laki-Laki 25-30 tahun Cibodas, Cianjur penjual tanaman Usaha/pekerja

an utama

membantu 

pengurus 

capil

50-100 ribu per 

hari

500 ribu-1 juta 

per hari

50-100 ribu per 

hari

100-500 ribu 

per hari

untuk wisata tetap dibuka karna mata pencahariannya kita ada di jalaur wisata

118 2021/10/12 

12:07:18 PM 

GMT+7

Perempuan 30-40 tahun Cibodas, Cianjur Makanan/minuma

n

Usaha/pekerja

an utama

Tidak ada Nihil..karena 

kalo tmpat 

wisatanya 

ditutup 

otomatis tidak 

ada tamu yg 

datang

Tidak 

tentu..karena 

tamu yg datang 

hanya weekend 

saja

Nihil Tidak tentu Segera buka kembali bumi perkemahan mandalawangi dan di normalkn seperti 

biasanya.karena sangat ditunggu oleh segenap para pedagang atau pun 

pengunjung setia kemping ke mandalawangi juga segenap komunitas penyedia 

peralatan kempingnya

119 2021/10/12 

12:07:39 PM 

GMT+7

Laki-Laki > 50 tahun Cibodas, Cianjur Souvenir/cindera

mata/oleh-oleh

Usaha/pekerja

an utama

50-100 ribu per 

hari

100-500 ribu 

per hari

< 50 ribu per 

hari

100-500 ribu 

per hari

harapan saya wisata tetap dibuka karna mata pencaharianya ada di kawasan 

cibodas dan tetap mematuhi prokes

120 2021/10/12 

12:12:18 PM 

GMT+7

Laki-Laki 30-40 tahun Cibodas, Cianjur Base camp 

(penginapan, 

makan, parkir, 

jasa wisata)

Usaha/pekerja

an utama

jasa wisata tidak ada < 50 ribu per 

hari

tidak ada < 50 ribu per 

hari

mohon untuk di buka kembali karna kami jasa wisata cibodas sudah banyak yang 

menayakan untuk di buka kembali

121 2021/10/12 

12:23:24 PM 

GMT+7

Laki-Laki > 50 tahun Cibodas, Cianjur Base camp 

(penginapan, 

makan, parkir, 

jasa wisata)

Usaha/pekerja

an utama

Ibu rumah 

tangga

50-100 ribu per 

hari

1-2 juta per hari 50-100 ribu per 

hari

500 ribu-1 juta 

per hari

Cepat di buka tempat wisata pendakian karena sumber penghasilan, dan vaksin 

cianjur segera selesai

Lampiran 5. Survei Dampak Pandemi Covid-19 TNGGP



No. Timestamp Jenis kelamin Usia

Alamat / 

Domisili / lokasi 

usaha

Jenis usaha yang 

dilakukan

Usaha 

tersebut 

merupakan ... 

Jenis usaha 

lain yang 

dilakukan

Pendapatan 

kotor (omset) 

yang diperoleh 

pada saat 

wisata alam 

ditutup

Pendapatan 

kotor (omset) 

yang diperoleh 

pada saat 

wisata alam 

dibuka

Pendapatan 

bersih yang 

diperoleh pada 

saat wisata 

alam ditutup 

Pendapatan 

bersih yang 

diperoleh pada 

saat wisata 

alam dibuka 

Saran dan Harapan yang Disampaikan

122 2021/10/12 

12:25:51 PM 

GMT+7

Laki-Laki < 20 tahun Cibodas, Cianjur Jasa penyewaan 

alat-alat camping

Usaha/pekerja

an utama

Pelajar < 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

< 50 ribu per 

hari

< 50 ribu per 

hari

Semoga pendakian dan perkemahan segera di buka agar bisa mendapatkan 

penghasilan kembalii

123 2021/10/12 

1:13:19 PM 

GMT+7

Laki-Laki 25-30 tahun Pacet Jasa pemandu 

wisata

Usaha/pekerja

an 

sampingan/ta

mbahan

Buruh < 50 ribu per 

hari

100-500 ribu 

per hari

< 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

124 2021/10/12 

1:17:10 PM 

GMT+7

Laki-Laki 25-30 tahun Cibodas, Cianjur Jasa penyewaan 

alat-alat camping

Usaha/pekerja

an utama

Tidak ada Kadang hasil 

kadang tidak 

karna serabutan

100-500 ribu 

per hari

50-100 ribu per 

hari

100-500 ribu 

per hari

125 2021/10/12 

1:31:32 PM 

GMT+7

Perempuan 40-50 tahun Cibodas, Cianjur Makanan/minuma

n

Usaha/pekerja

an utama

Mengurus 

rumah tangga

< 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

< 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

Assalamualaikum saya harap gunung dan air terjun di buka kembali karna 

sebetulnya saya pendapatan cuma  seminggu 2 hari jualan 'tidaksetiaphari  jadi 

kalo gunung sama air terjun di tutup saya tidak ada penghasilan terimakasih 

apabila pendakian dan air terjun di buka kembali mudah mudahan semua sehat 

selalu dan semangat berjuang untuk masa depan 

126 2021/10/12 

1:34:03 PM 

GMT+7

Laki-Laki 20-25 tahun Cibodas, Cianjur Jasa penyewaan 

alat-alat camping

Usaha/pekerja

an utama

Ngopi & 

rebahan 

Tidak ada sama 

sekali

< 50 ribu per 

hari

Tidak ada sama 

sekali

< 50 ribu per 

hari

Mhon kepada para petinggi utamakan dulu yang di bawah tolong perhatikan yg 

di bawah anda hkusus nya masyarakat.

127 2021/10/12 

1:43:22 PM 

GMT+7

Laki-Laki 20-25 tahun Cibodas, Cianjur Jasa penyewaan 

alat-alat camping

Usaha/pekerja

an utama

Penganggura

n 

Gak sama sekali Kadang lebih Tidak sama 

sekali

< 50 ribu per 

hari

Buat para yg di atas tolong utamakan yg di bawah anda , hkusus nya masyarakat 

128 2021/10/12 

2:11:51 PM 

GMT+7

Laki-Laki 30-40 tahun Cibodas, Cianjur Jasa penyewaan 

alat-alat camping

Usaha/pekerja

an utama

Guide Rp 0 100-500 ribu 

per hari

Rp 0 50-100 ribu per 

hari

Tolong tempat wisata segera di buka,karena hanya tempat wisata satu-satu nya 

mata pencaharian kami..!!

129 2021/10/12 

2:17:24 PM 

GMT+7

Laki-Laki 30-40 tahun Cibodas, Cianjur Jasa penyewaan 

alat-alat camping

Usaha/pekerja

an utama

Guide 0 100-500 ribu 

per hari

0 50-100 ribu per 

hari

Tolong temat wisata segera di buka.. karena itu satu satu nya mata pencaharian 

kami...

130 2021/10/12 

2:27:26 PM 

GMT+7

Laki-Laki 25-30 tahun Cibodas, Cianjur Base camp 

(penginapan, 

makan, parkir, 

jasa wisata)

Usaha/pekerja

an utama

Tani < 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

< 50 ribu per 

hari

100-500 ribu 

per hari

Mohon untuk segera di buka kembali,agar kami bisa menutupi segala lebutuhan 

keluarga kami

131 2021/10/12 

4:47:28 PM 

GMT+7

Laki-Laki 30-40 tahun Cibodas, Cianjur Jasa penyewaan 

alat-alat camping

Usaha/pekerja

an 

sampingan/ta

mbahan

Nol Tidak tentu 0 Tidak tentu

132 2021/10/12 

5:47:56 PM 

GMT+7

Laki-Laki 40-50 tahun Cibodas, Cianjur Base camp 

(penginapan, 

makan, parkir, 

jasa wisata)

Usaha/pekerja

an utama

Jasa 

pemandu

< 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

< 50 ribu per 

hari

100-500 ribu 

per hari

Tolong d buka kembali

133 2021/10/12 

6:49:08 PM 

GMT+7

Laki-Laki 20-25 tahun Cibodas, Cianjur Jasa parkir 

kendaraan

Usaha/pekerja

an utama

menyewakan 

peralatan 

camping dan 

sejenisnya

50-100 ribu per 

hari

500 ribu-1 juta 

per hari

< 50 ribu per 

hari

500 ribu-1 juta 

per hari

kepada lembaga daerah untuk tidak menutup kawasan wisata disekitar cibodas 

134 2021/10/12 

9:03:55 PM 

GMT+7

Laki-Laki 30-40 tahun Cibodas, Cianjur Jasa penyewaan 

alat-alat camping

Usaha/pekerja

an utama

Tidak ada 

penghasilan

Tidak tentu Tidak ada 

penghasilan

Tidak tentu Mohon buka kembali

135 2021/10/13 

1:12:38 PM 

GMT+7

Laki-Laki 30-40 tahun Gunung Putri, 

Cianjur

Souvenir/cindera

mata/oleh-oleh

Usaha/pekerja

an 

sampingan/ta

mbahan

Tani Ga ada 

penghasilan

< 50 ribu per 

hari

Ga ada 

penghasilan

< 50 ribu per 

hari

Sangat membantu sekali,,,kalo gunung lagi di buka,,

136 2021/10/13 

2:55:23 PM 

GMT+7

Laki-Laki 30-40 tahun Cibodas, Cianjur Jasa penyewaan 

alat-alat camping

Usaha/pekerja

an utama

Tidak ada Tidak ada 200/300 ribu 

per minggu

Tidak ada 200/300 ribu 

per minggu

Tolong di buka lagi biar kami bisa mencari makan untuk keluarga 

137 2021/10/13 

7:09:11 PM 

GMT+7

Laki-Laki 30-40 tahun Cibodas, Cianjur Jasa pemandu 

wisata

Usaha/pekerja

an utama

Dagang < 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

0 50-100 ribu per 

hari

Cepet buka Mandalawangi
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138 2021/10/14 

10:26:37 AM 

GMT+7

Perempuan 40-50 tahun Situgunung, 

Sukabumi

Makanan/minuma

n

Usaha/pekerja

an utama

Tidak ada 

pemasukan

< 50 ribu per 

hari

Tidak ada 

pendapatan

< 50 ribu per 

hari

Harap di buka terus biar ada pemasukan dan misal kan di tutup harap ada 

bantuan

139 2021/10/14 

10:36:16 AM 

GMT+7

Laki-Laki 30-40 tahun Legok 

nyenang,sukabu

mi

Makanan/minuma

n

Usaha/pekerja

an utama

Jualan 

makanan

50-100 ribu per 

hari

100-500 ribu 

per hari

< 50 ribu per 

hari

100-500 ribu 

per hari

Semoga tempat wisata situ gunung cepat di buka kembali,

140 2021/10/14 

10:54:27 AM 

GMT+7

Laki-Laki 25-30 tahun Cibodas, Cianjur Base camp 

(penginapan, 

makan, parkir, 

jasa wisata)

Usaha/pekerja

an utama

Rental alat 

hiking

Tidak ada 50-100 ribu per 

hari

Tidak ada 50-100 ribu per 

hari

  Cepat si buka kembali tempat wisata, khususnya yg ada di taman nasional 

gunung gede pangrango

141 2021/10/14 

11:03:48 AM 

GMT+7

Perempuan 30-40 tahun Situgunung, 

Sukabumi

Makanan/minuma

n

Usaha/pekerja

an utama

Tidak ada 50-100 ribu per 

hari

Tidak ada < 50 ribu per 

hari

142 2021/10/14 

11:34:28 AM 

GMT+7

Laki-Laki < 20 tahun Selabintana, 

sukabumi

Jasa sewa tenda Usaha/pekerja

an 

sampingan/ta

mbahan

< 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

< 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

143 2021/10/14 

11:38:04 AM 

GMT+7

Laki-Laki 30-40 tahun Situgunung, 

Sukabumi

sukabumi bodogol Usaha/pekerja

an utama

Wisata tergantung 

kujungan 

100-500 ribu 

per hari

tidak ada 100-500 ribu 

per hari

Saat penutupan lokasi wisata alam di kaji kalau memang yg wisata masal boleh 

di tutup tetapi wisata khusus coba di pertimbangkan karena kita ada 

pembatasan kunjungan dan mematuhi prokes

144 2021/10/14 

11:47:03 AM 

GMT+7

Laki-Laki 30-40 tahun Bodogol,sukabu

mi

budidaya hoya 

KTH 

Usaha/pekerja

an 

sampingan/ta

mbahan

Guide < 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

< 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

Buka tutup kawasan jadi tidak jelas..

145 2021/10/14 

12:52:26 PM 

GMT+7

Laki-Laki 30-40 tahun Resort bodogol Souvenir/cindera

mata/oleh-oleh

Usaha/pekerja

an 

sampingan/ta

mbahan

50-100 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

146 2021/10/14 

1:38:47 PM 

GMT+7

Laki-Laki 40-50 tahun Situgunung, 

Sukabumi

Makanan/minuma

n

Usaha/pekerja

an utama

Tidak ada 50-100 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

< 50 ribu per 

hari

< 50 ribu per 

hari

147 2021/10/14 

8:36:18 PM 

GMT+7

Laki-Laki 40-50 tahun Situgunung, 

Sukabumi

buah buahan Usaha/pekerja

an utama

petani < 50 ribu per 

hari

< 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

Saran saya terutama sebagai kepala keluarga yang harus menafkahi 

keluarga,wisata dapat dibuka berkepanjangan dan para pedagang dapat 

berjualan seperti biasanya agar tetap mendapat sumber mata pencaharian dan 

terlebih untuk menonjolkan protokol kesehatan agar penyebaran covid 19 pun 

dapat teratasi. (seperti memakai masker dan lainnya).Lagipula mencari 

pekerjaan lain pada zaman sekarang ini amat lah susah.Untuk itu semoga 

saudara yang terhormat dapat mempertimbangkan saran saya dengan sebaik 

baiknya, sekian terimakasih.

148 2021/10/15 

7:50:42 AM 

GMT+7

Laki-Laki 30-40 tahun Tapos, Bogor Makanan/minuma

n

Usaha/pekerja

an utama

Budi daya 

lebah madu 

klanceng

Zina 

pemanfaa'atan 

blok lbc dampak 

pandemi 19 

omset rata rata 

10000

< 50 ribu per 

hari

Rata rata 

pendapetan 

bersih pada 

sa'at ditutup 

2000 perhari

Pendapatan 

bersih rata rata 

sa'at dibuka 

15000

Pendapatan sangat minim karena tidak adanya sarana berteduh di lokasi area 

wisata

149 2021/10/15 

7:57:35 AM 

GMT+7

Laki-Laki 40-50 tahun cihanjawar 

gunung gede 

pangrango

serabutan Usaha/pekerja

an utama

jasa parkir 

kendaraan

< 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

< 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

mohon dibantu sarana prasarana sordog cam

150 2021/10/15 

10:01:48 AM 

GMT+7

Laki-Laki 30-40 tahun Tapos, Bogor Jasa pemandu 

wisata

Usaha/pekerja

an 

sampingan/ta

mbahan

Guru 50-100 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

< 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

Perlu bantuan pemasaran dan Sarana prasarana yang masih minim perlum 

pengembangan.

151 2021/10/15 

10:12:51 AM 

GMT+7

Perempuan 30-40 tahun Situgunung, 

Sukabumi

Souvenir/cindera

mata/oleh-oleh

Usaha/pekerja

an utama

Jual pakaian Bisa nol rupiah 500 ribu-1 juta 

per hari

Nol rupiah 100-500 ribu 

per hari

Seharusnya apabila ada penutupan dilakukan secara merata,semua wilayah 

taman nasional jangan dibeda-bedakan seperti sekarang.jembatan buka 

sementara para pedagang di pos 1 hanya jd penonton.kalau bisa jangan ada 

penutupan terus.wisata swasta juga pada buka...hatur nuhun
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152 2021/10/15 

10:20:19 AM 

GMT+7

Laki-Laki < 20 tahun Situgunung, 

Sukabumi

Jasa pemandu 

wisata

Usaha/pekerja

an 

sampingan/ta

mbahan

Jasa pemndu 

wisata

< 50 ribu per 

hari

< 50 ribu per 

hari

< 50 ribu per 

hari

< 50 ribu per 

hari

Pemanduwan wisata

153 2021/10/15 

10:21:41 AM 

GMT+7

Laki-Laki 25-30 tahun Situgunung, 

Sukabumi

Jasa transportasi 

(ojeg, angkot, dll)

Usaha/pekerja

an utama

Nol penghasilan < 50 ribu per 

hari

Nol persen < 50 ribu per 

hari

154 2021/10/15 

10:23:17 AM 

GMT+7

Laki-Laki 20-25 tahun Tapos, Bogor Makanan/minuma

n

Usaha/pekerja

an utama

< 50 ribu per 

hari

1-2 juta per hari < 50 ribu per 

hari

500 ribu-1 juta 

per hari

155 2021/10/15 

10:24:12 AM 

GMT+7

Laki-Laki 30-40 tahun Situgunung, 

Sukabumi

Jasa pemandu 

wisata

Usaha/pekerja

an utama

Kariawan 

pontis

< 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

< 50 ribu per 

hari

100-500 ribu 

per hari

156 2021/10/15 

10:25:09 AM 

GMT+7

Laki-Laki 25-30 tahun Situgunung, 

Sukabumi

Jasa transportasi 

(ojeg, angkot, dll)

Usaha/pekerja

an utama

< 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

< 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

157 2021/10/15 

10:26:47 AM 

GMT+7

Perempuan 30-40 tahun Situgunung, 

Sukabumi

Makanan/minuma

n

Usaha/pekerja

an utama

Tidak ada Tidak ada 100-500 ribu 

per hari

Tidak ada 100-500 ribu 

per hari

Sayah mohon sama pengelola wisata situ gundung mohon ada jawaban 

nya.perhatian sama masyarakat kecil

158 2021/10/15 

10:27:39 AM 

GMT+7

Laki-Laki 40-50 tahun Situgunung, 

Sukabumi

Makanan/minuma

n

Usaha/pekerja

an utama

Tidak ada Tidak ada 

pemasukan 

uang

100-500 ribu 

per hari

Tidak ada 50-100 ribu per 

hari

Kalo bisa wisata jangan di tutup terlalu lama,Krn kami tidak ada pemasukan

159 2021/10/15 

10:28:06 AM 

GMT+7

Laki-Laki 30-40 tahun Situgunung, 

Sukabumi

Jasa transportasi 

(ojeg, angkot, dll)

Usaha/pekerja

an utama

Ojeg Nol persen 50-100 ribu per 

hari

Nol persen 50-100 ribu per 

hari

160 2021/10/15 

10:28:15 AM 

GMT+7

Laki-Laki 30-40 tahun Bodogol 

sukabumi

KTH dan guide 

lokal

Usaha/pekerja

an utama

Makanan 

(catering)

< 50 ribu per 

hari

tidak menentu < 50 ribu per 

hari

Tidak menentu Ketidakjelasan tutup buka wisata

161 2021/10/15 

10:28:58 AM 

GMT+7

Laki-Laki 40-50 tahun Situgunung, 

Sukabumi

Makanan/minuma

n

Usaha/pekerja

an 

sampingan/ta

mbahan

Tani 50-100 ribu per 

hari

100-500 ribu 

per hari

50-100 ribu per 

hari

100-500 ribu 

per hari

Semoga prokes di perketat

162 2021/10/15 

10:29:28 AM 

GMT+7

Laki-Laki 40-50 tahun Situgunung, 

Sukabumi

Makanan/minuma

n

Usaha/pekerja

an utama

Tidak ada Nol rupiah 100-500 ribu 

per hari

Nol rupiah 100-500 ribu 

per hari

Kalau misalkan mau tutup, tutup semuah jangan sampai d beda bedakan, 

kawasan taman nasional tutup tapi jembatan masih buka pedagang pos 1 hanya 

jadi penonton terutama warga sekitar, dan mohon d dengar keluham kami.

163 2021/10/15 

10:30:19 AM 

GMT+7

Laki-Laki 40-50 tahun Situgunung, 

Sukabumi

Makanan/minuma

n

Usaha/pekerja

an utama

Tidak ada 50-100 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

Tidak jualan < 50 ribu per 

hari

Saya mohon tmpat wisata tetap d buka scra normal

164 2021/10/15 

10:30:43 AM 

GMT+7

Laki-Laki 25-30 tahun Tapos, Bogor Jasa penyewaan 

alat-alat camping

Usaha/pekerja

an 

sampingan/ta

mbahan

Jasa 

Pemandu 

wisata

< 50 ribu per 

hari

500 ribu-1 juta 

per hari

< 50 ribu per 

hari

100-500 ribu 

per hari

165 2021/10/15 

10:31:01 AM 

GMT+7

Laki-Laki 30-40 tahun Situgunung, 

Sukabumi

Poluntir resot 

situgunung

Usaha/pekerja

an utama

Tidak ada Tidak ada 50-100 ribu per 

hari

Tidak ada 100-500 ribu 

per hari

Situgunung buka kembali jangan ditutup

166 2021/10/15 

10:31:13 AM 

GMT+7

Perempuan 20-25 tahun Situgunung, 

Sukabumi

Makanan/minuma

n

Usaha/pekerja

an utama

Tidak ada < 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

< 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

Semoga pandemi ini cepet berlalu karena sangat berpengaruh pada 

perekonomian 

167 2021/10/15 

10:32:18 AM 

GMT+7

Laki-Laki 25-30 tahun Situgunung, 

Sukabumi

Jasa transportasi 

(ojeg, angkot, dll)

Usaha/pekerja

an utama

Berjualan 

kecilkecilan 

dirumah

< 50 ribu per 

hari

100-500 ribu 

per hari

< 50 ribu per 

hari

200 ribu Semoga pandemi ini cepat berakhir, karena kami sebagai buruh kecil sangat 

terdampak dalam masalah ekonomi. 

168 2021/10/15 

10:32:31 AM 

GMT+7

Laki-Laki 25-30 tahun Situgunung, 

Sukabumi

Makanan/minuma

n

Usaha/pekerja

an utama

50-100 ribu per 

hari

> 2 juta per hari < 50 ribu per 

hari

> 2 juta per hari
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169 2021/10/15 

10:34:57 AM 

GMT+7

Perempuan 40-50 tahun Situgunung, 

Sukabumi

Makanan/minuma

n

Usaha/pekerja

an utama

Tidak ada < 50 ribu per 

hari

Tak tentu Ko Tidak tentu Semoga CPT berakhir pendemi dengan ada nya ttp seperti ini otomatis tidak ada 

penghasilan 

170 2021/10/15 

10:35:24 AM 

GMT+7

Perempuan < 20 tahun Situgunung, 

Sukabumi

Makanan/minuma

n

Usaha/pekerja

an utama

- 50-100 ribu per 

hari

< 50 ribu per 

hari

< 50 ribu per 

hari

< 50 ribu per 

hari

Semoga COVID-19 ini segera berlalu agar kami semua bisa beraktivitas kembali 

secara normal

171 2021/10/15 

10:35:59 AM 

GMT+7

Perempuan < 20 tahun Situgunung, 

Sukabumi

Karyawan pt fontis Usaha/pekerja

an utama

Tidak ada Tidak ada 50-100 ribu per 

hari

Tidak ada 70 ribu per hari Semoga bisa seperti biasa lagi dan tetap di buka

172 2021/10/15 

10:38:45 AM 

GMT+7

Laki-Laki 25-30 tahun Cimungkad, 

Sukabumi

Makanan/minuma

n

Usaha/pekerja

an utama

Tidak ada < 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

Tidak ada 50-100 ribu per 

hari

Semoga ada kebijakan di buka lgi tmpat wisata buat   masyarakat kecil yang 

perekonomian ny bergantung pda tmpat wisata

173 2021/10/15 

10:40:04 AM 

GMT+7

Laki-Laki 30-40 tahun Situgunung, 

Sukabumi

Jasa pemandu 

wisata

Usaha/pekerja

an utama

Dagang Sangat kurang Tidak bisa di 

pasti kan

Tidak ada < 50 ribu per 

hari

Jangan ada penutupan lagi

174 2021/10/15 

10:40:23 AM 

GMT+7

Laki-Laki 40-50 tahun Situgunung, 

Sukabumi

Makanan/minuma

n

Usaha/pekerja

an utama

Serabutan 100-500 ribu 

per hari

100-500 ribu 

per hari

< 50 ribu per 

hari

100-500 ribu 

per hari

175 2021/10/15 

10:44:13 AM 

GMT+7

Laki-Laki 30-40 tahun Situgunung, 

Sukabumi

Base camp 

(penginapan, 

makan, parkir, 

jasa wisata)

Usaha/pekerja

an utama

50-100 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

< 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

176 2021/10/15 

10:44:18 AM 

GMT+7

Laki-Laki < 20 tahun Situgunung, 

Sukabumi

Jasa pemandu 

wisata

Usaha/pekerja

an utama

50-100 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

177 2021/10/15 

10:45:14 AM 

GMT+7

Perempuan < 20 tahun Cimungkad, 

Sukabumi

Makanan/minuma

n

Usaha/pekerja

an utama

Tidak ada Tidak ada < 50 ribu per 

hari

Tidak ada 50-100 ribu per 

hari

Mohon ada kebijakan dari pemerintah di buka ny lagi tmpat wisata bagi kami 

untuk masyarakat  kecil yang perekonomian ny bergantung pda tempat wisata

178 2021/10/15 

10:45:17 AM 

GMT+7

Laki-Laki 25-30 tahun Situgunung, 

Sukabumi

Jasa transportasi 

(ojeg, angkot, dll)

Usaha/pekerja

an utama

Dagang jas 

hujan

0 50-100 ribu per 

hari

< 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

179 2021/10/15 

10:45:25 AM 

GMT+7

Laki-Laki 30-40 tahun Situgunung, 

Sukabumi

Jasa pemandu 

wisata

Usaha/pekerja

an utama

< 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

Tidak ada 50-100 ribu per 

hari

Segera di buka kawasan wisata situ gunung

180 2021/10/15 

10:45:46 AM 

GMT+7

Perempuan 40-50 tahun Situgunung, 

Sukabumi

Karyawan PT 

vontis

Usaha/pekerja

an utama

50-100 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

D buka lagi seperti biasa 

181 2021/10/15 

10:49:18 AM 

GMT+7

Laki-Laki 25-30 tahun Situgunung, 

Sukabumi

Jasa pemandu 

wisata

Usaha/pekerja

an utama

Tidak ada < 50 ribu per 

hari

< 50 ribu per 

hari

< 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

Butuh bantuan

182 2021/10/15 

10:49:57 AM 

GMT+7

Laki-Laki 30-40 tahun Situgunung, 

Sukabumi

kebersihan/ ob Usaha/pekerja

an utama

tidak ada tidak ada 

pekerjaan lain 

50-100 ribu per 

hari

tidak ada < 50 ribu per 

hari

Berharap wisata di buka agar bisa punya pekerjaan 

183 2021/10/15 

10:50:09 AM 

GMT+7

Perempuan 25-30 tahun Situgunung, 

Sukabumi

Makanan/minuma

n

Usaha/pekerja

an utama

Tidak ada Tidak ada 

pendapatan

50-100 ribu per 

hari

Tidak ada 

pendapatan

50-100 ribu per 

hari

Ingin segera dibuka kembali secara narmal

184 2021/10/15 

10:52:31 AM 

GMT+7

Laki-Laki 20-25 tahun Situgunung, 

Sukabumi

Base camp 

(penginapan, 

makan, parkir, 

jasa wisata)

Usaha/pekerja

an utama

0 50-100 ribu per 

hari

0 50-100 ribu per 

hari

Semoga normal dan di buka kembali agar bisa mendongkrak dan menormalkan 

kembali perekenomian khusus nya untuk yang berada di sekitar taman nasional 

gunung gede pangrango (situgunung)

185 2021/10/15 

10:53:26 AM 

GMT+7

Laki-Laki 40-50 tahun Cisaat Karyawan 

suspension bridge

Usaha/pekerja

an utama

Tidak ada < 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

< 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

Tempat wisata alam nya agar segera di buka kembali dengan standar prokes.... 

186 2021/10/15 

10:54:20 AM 

GMT+7

Laki-Laki 40-50 tahun Cimungkad, 

Sukabumi

Warung Usaha/pekerja

an utama

Buruh tani < 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

30 ribu per hari 50-100 ribu per 

hari

Mudah,mudahan cepat pulih dan tida di perpanjang lagih PPKM 
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187 2021/10/15 

11:05:20 AM 

GMT+7

Laki-Laki 30-40 tahun Situgunung, 

Sukabumi

Hotel/penginapan Usaha/pekerja

an utama

tidak ada tidak ada 50-100 ribu per 

hari

tidak ada 50-100 ribu per 

hari

segera di buka kembali taman nasional karena merupakan satu2 nya sumber 

penghasilan kami

188 2021/10/15 

11:07:17 AM 

GMT+7

Laki-Laki 25-30 tahun Situgunung, 

Sukabumi

Jasa pemandu 

wisata

Usaha/pekerja

an utama

Tidak ada 

pendapatan 

Tidak ada 

pendapatan 

Tidak ada 

pendapatan 

Tidak ada 

pendapatan 

Segera di buka kembali 

189 2021/10/15 

11:11:30 AM 

GMT+7

Laki-Laki 25-30 tahun Tapos, Bogor Perjalanan wisata Usaha/pekerja

an utama

Berdagang < 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

< 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

Berharap bisa segera normal seperti sediakala

& untuk sarana, prasarana agar segera d bangun /perbaharui

190 2021/10/15 

11:18:08 AM 

GMT+7

Laki-Laki 20-25 tahun Situgunung, 

Sukabumi

Jasa pemandu 

wisata

Usaha/pekerja

an utama

Servis < 50 ribu per 

hari

100-500 ribu 

per hari

< 50 ribu per 

hari

100-500 ribu 

per hari

Semoga cepet punah pandemi Covid-19 ini 

191 2021/10/15 

11:26:23 AM 

GMT+7

Laki-Laki 40-50 tahun Situgunung, 

Sukabumi

Karyawan 

situgunung 

suspension bridge

Usaha/pekerja

an utama

Tidak ada < 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

< 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

Segera di buka kembali wisata alam situgunung,supaya ekonomi kami dan yang 

ada di wilayah situgunung tumbuh kembali

192 2021/10/15 

11:26:32 AM 

GMT+7

Perempuan 25-30 tahun Situgunung, 

Sukabumi

Makanan/minuma

n

Usaha/pekerja

an utama

Tidak ada Tidak ada < 50 ribu per 

hari

Tidak ada < 50 ribu per 

hari

Jangan tutup lagi... kenapa jembatan di buka padahal masih dalam wilayah 

kawasan taman nasional

Di mohon ketegasannya karena kami juga sama seperti pihak pontis mencari 

nafkah di kawasan taman nasional

193 2021/10/15 

11:32:20 AM 

GMT+7

Laki-Laki 25-30 tahun Cibodas, Cianjur Jasa penyewaan 

alat-alat camping

Usaha/pekerja

an utama

Tidak ada 

selain 

outdoor 

aktivity

100-500 ribu 

per hari

Bila di tutup 

wisata tidak ada 

penghasilan

O besar 50-100 ribu per 

hari

Mohon untuk bapak bapak yang baik hati dan penentu kebijakan , untuk 

pembuka tempat wisata, karena 75% masarakat cibodas mengandalkan 

ekonominya di tempat wisata

194 2021/10/15 

11:37:03 AM 

GMT+7

Perempuan 20-25 tahun Situgunung, 

Sukabumi

Jasa pemandu 

wisata

Usaha/pekerja

an utama

tidak ada < 50 ribu per 

hari

1-2 juta per hari 20 500 ribu-1 juta 

per hari

Lebih aware terhadap pelaku wisata yang terdampak khusunya para guide, ojeg 

dan pedagang kecil 

195 2021/10/15 

11:38:29 AM 

GMT+7

Laki-Laki 25-30 tahun Situgunung, 

Sukabumi

jasa travel agent 

dan event 

organizer

Usaha/pekerja

an utama

Berdagang 100-500 ribu 

per hari

> 2 juta per hari 50-100 ribu per 

hari

1-2 juta per hari Memperhatikan para pelaku wisata yang terdampak saat adanya penutupan, 

kita mengharapkan adanya bantuan dari pemerintah karna kita pun punya 

tanggung jawab terhadap karyawan kami

196 2021/10/15 

11:42:46 AM 

GMT+7

Laki-Laki 30-40 tahun Cibodas, Cianjur Base camp 

(penginapan, 

makan, parkir, 

jasa wisata)

Usaha/pekerja

an utama

Tidak punya < 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

Engga ada 

pemasukan 

pendapatan

50-100 ribu per 

hari

Tolong segera di buka pariwisata yang berada di Cibodas,Karena usaha kami 

mengandalkan pengunjung yang berkunjung 

197 2021/10/15 

11:48:20 AM 

GMT+7

Laki-Laki 30-40 tahun Situgunung, 

Sukabumi

Penitipan 

helem/barang

Usaha/pekerja

an utama

Berdagang < 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

100-500 ribu 

per hari

Semoga Corona cepat berakhir

198 2021/10/15 

11:48:50 AM 

GMT+7

Laki-Laki 30-40 tahun Situgunung, 

Sukabumi

Jasa pemandu 

wisata

Usaha/pekerja

an utama

Tidak ada < 50 ribu per 

hari

< 50 ribu per 

hari

Tidak ada < 50 ribu per 

hari

Semoga cepet di buka lg .seperti biyasa

199 2021/10/15 

11:54:56 AM 

GMT+7

Perempuan < 20 tahun Situgunung, 

Sukabumi

Pelayan restoran Usaha/pekerja

an utama

Gaada < 50 ribu per 

hari

< 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

Mohon bantuannya buat masyarakat yang terdampak oleh covid19

200 2021/10/15 

11:56:17 AM 

GMT+7

Laki-Laki 30-40 tahun Situgunung, 

Sukabumi

kebersihan/OB Usaha/pekerja

an utama

tidak ada tidak ada 

berharaf 

kondusip agar 

bisa bekerja 

< 50 ribu per 

hari

tidak ada 50-100 ribu per 

hari

Semoga pemerintah membuka wisata SGSB agar bisa bekerja lagi 

201 2021/10/15 

11:59:32 AM 

GMT+7

Laki-Laki 30-40 tahun Cibodas, Cianjur Parkir & jasa 

wisata

Usaha/pekerja

an utama

Kebersihan 

kawasan 

cibodas

Tidak menentu Tidak menentu Tidak menentu Tidak menentu Meskipun kondisi lg pandemi covid 19, saya harap tempat pariwisata untuk di 

buka termasuk pendakian dan tempat camping meskipum harus banyak 

peraturan terkait prokes. Terimakasih. ðŸ™•

202 2021/10/15 

12:01:21 PM 

GMT+7

Laki-Laki 25-30 tahun Situgunung, 

Sukabumi

Jasa transportasi 

(ojeg, angkot, dll)

Usaha/pekerja

an utama

Tidak ada < 50 ribu per 

hari

100-500 ribu 

per hari

20 rb 100-500 ribu 

per hari

Saya berharap wisata situgunung bisa buka kembali dan warga setempat bisa 

ber aktipitas seperti biasa yang ngojek dan yg berdagang bisa kembali menghasil 

kan untuk keluarga nya masing"

203 2021/10/15 

12:04:44 PM 

GMT+7

Perempuan 25-30 tahun Situgunung, 

Sukabumi

Souvenir/cindera

mata/oleh-oleh

Usaha/pekerja

an utama

Tidak ada 30ribu < 50 ribu per 

hari

25ribu < 50 ribu per 

hari

Semoga pandemi cepat berakhir
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204 2021/10/15 

12:13:17 PM 

GMT+7

Perempuan 20-25 tahun Kp Cijagung 

Babakan

Karyawan PT 

Fontis

Usaha/pekerja

an utama

Tidak ada 50-100 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

70 ribu per hari 70 ribu per hari Semoga secepatnya beraktivitas dan mudah-mudahan di buka kembali seperti 

semula

205 2021/10/15 

12:23:56 PM 

GMT+7

Laki-Laki 40-50 tahun Situgunung, 

Sukabumi

Base camp 

(penginapan, 

makan, parkir, 

jasa wisata)

Usaha/pekerja

an utama

Perkebunan Tidak tentu 50-100 ribu per 

hari

< 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

Jaga prokes 

206 2021/10/15 

12:24:31 PM 

GMT+7

Laki-Laki 30-40 tahun Cibodas, Cianjur Jasa penyewaan 

alat-alat camping

Usaha/pekerja

an utama

Tanaman hias 1,5 juta 

perbulan

100-500 ribu 

per hari

1 juta perbulan 100-500 ribu 

per hari

Semua tempat wisata di buka dengan menerapkan protokol kesehatan 

207 2021/10/15 

12:29:58 PM 

GMT+7

Laki-Laki 25-30 tahun Tapos, Bogor Perjalanan wisata Usaha/pekerja

an utama

Tida ada 50-100 ribu per 

hari

100-500 ribu 

per hari

< 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

208 2021/10/15 

12:31:18 PM 

GMT+7

Laki-Laki 40-50 tahun Puncak ciloto Base camp 

(penginapan, 

makan, parkir, 

jasa wisata)

Usaha/pekerja

an 

sampingan/ta

mbahan

Pegelolaan 

lokasi 

camping..

Tidak ada Kadang"dapat 

kadang ga dapat

Tidak ada Ga tentu 

209 2021/10/15 

12:31:49 PM 

GMT+7

Laki-Laki 25-30 tahun Situgunung, 

Sukabumi

Base camp 

(penginapan, 

makan, parkir, 

jasa wisata)

Usaha/pekerja

an utama

50-100 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

210 2021/10/15 

12:32:29 PM 

GMT+7

Laki-Laki < 20 tahun Situgunung, 

Sukabumi

Jasa penyewaan 

alat-alat camping

Usaha/pekerja

an 

sampingan/ta

mbahan

< 50 ribu per 

hari

< 50 ribu per 

hari

Tidak ada 

penghasilan

< 50 ribu per 

hari

Buka lagi 

211 2021/10/15 

12:32:47 PM 

GMT+7

Laki-Laki 30-40 tahun Cibodas, Cianjur Jasa penyewaan 

alat-alat camping

Usaha/pekerja

an utama

tidak ada 0 100-500 ribu 

per hari

0 100-500 ribu 

per hari

mohon untuk di buka kembali untuk bukit golf mandalawangi dan perkemahan 

lain nya terimakasih 

212 2021/10/15 

12:39:21 PM 

GMT+7

Laki-Laki 30-40 tahun Situgunung, 

Sukabumi

Makanan/minuma

n

Usaha/pekerja

an utama

Tidak ada Tidak ada 

pnghasilan

50-100 ribu per 

hari

Tidak ada 

pndapatan

< 50 ribu per 

hari

Mhon di buka kmbali secara normal

213 2021/10/15 

12:40:41 PM 

GMT+7

Laki-Laki 25-30 tahun Situgunung, 

Sukabumi

Makanan/minuma

n

Usaha/pekerja

an utama

Tidak ada 100-500 ribu 

per hari

1-2 juta per hari 1-2 juta per hari > 2 juta per hari Tetaplah berjaya selalu, semoga cepat buka kmbali wisatanya

214 2021/10/15 

12:49:16 PM 

GMT+7

Laki-Laki 30-40 tahun Situgunung, 

Sukabumi

Base camp 

(penginapan, 

makan, parkir, 

jasa wisata)

Usaha/pekerja

an utama

Berkebun < 50 ribu per 

hari

< 50 ribu per 

hari

< 50 ribu per 

hari

< 50 ribu per 

hari

Buka

215 2021/10/15 

12:53:06 PM 

GMT+7

Laki-Laki > 50 tahun Situgunung, 

Sukabumi

Karyawan 

suspension bridge

Usaha/pekerja

an utama

Tidak ada < 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

< 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

Segera di buka kembali wisata alam situgunung...supaya perekonomian di 

wilayah situgunung dan sekitar nya kembali hidup ,dan lebih kondusif 

216 2021/10/15 

12:53:14 PM 

GMT+7

Laki-Laki 25-30 tahun Situgunung, 

Sukabumi

Jasa pemandu 

wisata

Usaha/pekerja

an utama

Nga ada < 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

< 50 ribu per 

hari

100-500 ribu 

per hari

Mudahan cepat kembali normal lagi tempat wisata

217 2021/10/15 

1:01:19 PM 

GMT+7

Laki-Laki > 50 tahun Gunung Putri, 

Cianjur

Base camp 

(penginapan, 

makan, parkir, 

jasa wisata)

Usaha/pekerja

an 

sampingan/ta

mbahan

50-100 ribu per 

hari

1-2 juta per hari < 50 ribu per 

hari

500 ribu-1 juta 

per hari

semoga kegiatannya bisa rutin setiap hari 

218 2021/10/15 

1:03:45 PM 

GMT+7

Laki-Laki 25-30 tahun Cibodas, Cianjur Makanan/minuma

n

Usaha/pekerja

an utama

Tidak ada 

pemasukan

< 50 ribu per 

hari

Tidak ada 

pemasukan 

< 50 ribu per 

hari

Saya harap wisata di daerah Cibodas di buka lagi dengan tetap mematuhi 

protokol kesehatan

219 2021/10/15 

1:16:57 PM 

GMT+7

Perempuan 25-30 tahun Situgunung, 

Sukabumi

Makanan/minuma

n

Usaha/pekerja

an utama

Tak ada 

pemasukan

50-100 ribu per 

hari

Tak ada 

pemasukan

< 50 ribu per 

hari

220 2021/10/15 

1:30:10 PM 

GMT+7

Laki-Laki 30-40 tahun Situgunung, 

Sukabumi

Jasa pemandu 

wisata

Usaha/pekerja

an utama

Tidak ada < 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

< 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

Saya harap wisata alat tetap buka tapi dengan prokes yang ketat,
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221 2021/10/15 

1:34:02 PM 

GMT+7

Laki-Laki 40-50 tahun Situgunung, 

Sukabumi

Makanan/minuma

n

Usaha/pekerja

an utama

Tidak ada Tidak ada 

penghasilan

50-100 ribu per 

hari

Tidak ada 

pendapatan

< 50 ribu per 

hari

Jangan tutup buka wisata nya

222 2021/10/15 

1:49:51 PM 

GMT+7

Perempuan 40-50 tahun Cimungkad, 

Sukabumi

Makanan/minuma

n

Usaha/pekerja

an utama

0 50-100 ribu per 

hari

0 < 50 ribu per 

hari

Tetap pulih bangsa ku masyarakat mu menderita

223 2021/10/15 

2:00:39 PM 

GMT+7

Perempuan 20-25 tahun Cikereteg Makanan/minuma

n

Usaha/pekerja

an utama

Belum ada < 50 ribu per 

hari

> 2 juta per hari < 50 ribu per 

hari

1-2 juta per hari Beri uang saku untuk warga yang terkena dampak covid

224 2021/10/15 

2:01:40 PM 

GMT+7

Perempuan 20-25 tahun Situgunung, 

Sukabumi

Karyawan PT. 

Fontis 

Usaha/pekerja

an utama

Tidak ada < 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

< 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

Saya harap wisata alam situ gunung segera di buka, agar kami bisa bekerja 

kembali. 

225 2021/10/15 

2:24:35 PM 

GMT+7

Laki-Laki > 50 tahun Tapos, Bogor Makanan/minuma

n

Usaha/pekerja

an 

sampingan/ta

mbahan

Peternakan 

Ayam

< 50 ribu per 

hari

1-2 juta per hari < 50 ribu per 

hari

100-500 ribu 

per hari

Selalu ada kesempatan lain di saat kesempatan hilang

226 2021/10/15 

2:57:44 PM 

GMT+7

Perempuan 30-40 tahun Situgunung, 

Sukabumi

Jasa pemandu 

wisata

Usaha/pekerja

an utama

< 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

< 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

wisata tetap dbuka

227 2021/10/15 

3:03:22 PM 

GMT+7

Laki-Laki 20-25 tahun Situgunung, 

Sukabumi

Jasa transportasi 

(ojeg, angkot, dll)

Usaha/pekerja

an utama

O 25 ribu kadangu 

kurang 

Kurang dari 50 

ribu

15,20,25 15,20,25 Hapuskan ppkm

228 2021/10/15 

3:09:39 PM 

GMT+7

Laki-Laki 25-30 tahun Situgunung, 

Sukabumi

Makanan/minuma

n

Usaha/pekerja

an utama

Wellkamdein

k

< 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

500 ribu-1 juta 

per hari

> 2 juta per hari

229 2021/10/15 

3:21:35 PM 

GMT+7

Laki-Laki 30-40 tahun Cibodas, Cianjur Budidaya paprika Usaha/pekerja

an utama

Pemandu 50-100 ribu per 

hari

100-500 ribu 

per hari

50-100 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

Tnggp harus siap menerima masa pemulihan wisata bakal mengeludak

230 2021/10/15 

3:42:30 PM 

GMT+7

Laki-Laki 25-30 tahun Situgunung, 

Sukabumi

Wisata Usaha/pekerja

an utama

< 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

< 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

231 2021/10/15 

3:55:19 PM 

GMT+7

Perempuan 20-25 tahun Situgunung, 

Sukabumi

Karyawan PT 

Fontis Aquam 

Vivam

Usaha/pekerja

an utama

Karyawan PT 

Fontis Aquam 

Vivam

Tidak ada < 50 ribu per 

hari

Tidak ada 70000 per hari

232 2021/10/15 

3:58:02 PM 

GMT+7

Laki-Laki 40-50 tahun Tapos, Bogor Jasa pemandu 

wisata

Usaha/pekerja

an 

sampingan/ta

mbahan

Brtani 50-100 ribu per 

hari

< 50 ribu per 

hari

< 50 ribu per 

hari

< 50 ribu per 

hari

Mohon dukungan pengembangan usaha wisata

233 2021/10/15 

4:05:54 PM 

GMT+7

Laki-Laki > 50 tahun Cibodas, Cianjur Petani Usaha/pekerja

an utama

Cocok tanam < 50 ribu per 

hari

< 50 ribu per 

hari

< 50 ribu per 

hari

< 50 ribu per 

hari

Adanya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian 

masyarakat

234 2021/10/15 

5:00:40 PM 

GMT+7

Laki-Laki 25-30 tahun Situgunung, 

Sukabumi

Jasa pemandu 

wisata

Usaha/pekerja

an utama

< 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

< 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

235 2021/10/15 

5:49:02 PM 

GMT+7

Laki-Laki 40-50 tahun Cibodas, Cianjur Souvenir/cindera

mata/oleh-oleh

Usaha/pekerja

an utama

Rental kasur Tidak ada 

pemasukan

Tidak ada Tidak ada < 50 ribu per 

hari

Mohon untuk wisata alam pendakian ato camping groun segera d buka

236 2021/10/15 

6:11:37 PM 

GMT+7

Laki-Laki 40-50 tahun Situgunung, 

Sukabumi

Jasa pemandu 

wisata

Usaha/pekerja

an utama

< 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

237 2021/10/15 

6:23:36 PM 

GMT+7

Laki-Laki 25-30 tahun Situgunung, 

Sukabumi

Makanan/minuma

n

Usaha/pekerja

an utama

Tidak ada < 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

1-2 juta per hari > 2 juta per hari Semoga di dalam masa pandemi ini kita sekalu di brikan kesehatan amin

238 2021/10/15 

9:40:46 PM 

GMT+7

Laki-Laki 30-40 tahun Situgunung, 

Sukabumi

Jasa transportasi 

(ojeg, angkot, dll)

Usaha/pekerja

an 

sampingan/ta

mbahan

PENGURUS 

CAMPING

< 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

< 50 ribu per 

hari

100-500 ribu 

per hari

Lebih di tingkatkan lagi area wisatanya seperti diadakannya permainan anak 

anak untuk daya tarik pengunjung di danu situ gunung.

Lampiran 5. Survei Dampak Pandemi Covid-19 TNGGP



No. Timestamp Jenis kelamin Usia

Alamat / 

Domisili / lokasi 

usaha

Jenis usaha yang 

dilakukan

Usaha 

tersebut 

merupakan ... 

Jenis usaha 

lain yang 

dilakukan

Pendapatan 

kotor (omset) 

yang diperoleh 

pada saat 

wisata alam 

ditutup

Pendapatan 

kotor (omset) 

yang diperoleh 

pada saat 

wisata alam 

dibuka

Pendapatan 

bersih yang 

diperoleh pada 

saat wisata 

alam ditutup 

Pendapatan 

bersih yang 

diperoleh pada 

saat wisata 

alam dibuka 

Saran dan Harapan yang Disampaikan

239 2021/10/15 

10:27:30 PM 

GMT+7

Laki-Laki 30-40 tahun Situgunung, 

Sukabumi

Base camp 

(penginapan, 

makan, parkir, 

jasa wisata)

Usaha/pekerja

an utama

Tidak ada < 50 ribu per 

hari

100-500 ribu 

per hari

< 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

Wisata segera di buka kembali 

240 2021/10/16 

12:36:37 AM 

GMT+7

Laki-Laki 20-25 tahun Tapos, Bogor Budidaya lebah 

madu

Usaha/pekerja

an utama

100-500 ribu 

per hari

100-500 ribu 

per hari

50-100 ribu per 

hari

100-500 ribu 

per hari

Semoga kedepan perizinan wisata di kawasan taman nasional lebih di permudah 

dan cepat perosesnya

241 2021/10/16 

5:08:11 AM 

GMT+7

Perempuan 30-40 tahun Situgunung, 

Sukabumi

Makanan/minuma

n

Usaha/pekerja

an utama

Ibu rumah 

tangga

Tidak ada 50-100 ribu per 

hari

Tidak ada 50-100 ribu per 

hari

Segera di buka lagi dengan memperketat prokesnya

242 2021/10/16 

11:05:02 AM 

GMT+7

Perempuan 30-40 tahun Situgunung, 

Sukabumi

Makanan/minuma

n

Usaha/pekerja

an utama

Tidak ada Tidak ada < 50 ribu per 

hari

Tidak ada < 50 ribu per 

hari

Segera di buka dan tidak d tutup kembali

Dan harus ada ketegasan 

Jika mau di tutup,tutup semua kenapa harus sebagian karena kami juga sama 

mencari makan d kawasan taman nasional,

243 2021/10/16 

11:11:54 AM 

GMT+7

Perempuan 40-50 tahun Situgunung, 

Sukabumi

Makanan/minuma

n

Usaha/pekerja

an utama

tidak ada < 50 ribu per 

hari

tidak ada < 50 ribu per 

hari

jangan di tutup lagi dan di mohon ketegasannya,jika mau di tutup 

harus di tutup semua 

karena kami juga sama mencari makan di kawasan taman nasional 

tapi kenapa tidak adil seperti ini 

244 2021/10/16 

12:28:30 PM 

GMT+7

Perempuan > 50 tahun Situgunung, 

Sukabumi

Makanan/minuma

n

Usaha/pekerja

an utama

TDK 

mendapatkan 

omset sama 

sekali

< 50 ribu per 

hari

TDK 

mendapatkan 

omset sama 

sekali

< 50 ribu per 

hari

D pasilitassi dgn baikðŸ™‚

245 2021/10/16 

2:00:55 PM 

GMT+7

Laki-Laki 40-50 tahun Situgunung, 

Sukabumi

Makanan/minuma

n

Usaha/pekerja

an utama

Tidak ada 50-100 ribu per 

hari

100-500 ribu 

per hari

50-100 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

Ingin situ gunung kembali normal

246 2021/10/16 

2:17:01 PM 

GMT+7

Perempuan 40-50 tahun Situgunung, 

Sukabumi

Makanan/minuma

n

Usaha/pekerja

an utama

Tukang bubur 50-100 ribu per 

hari

100-500 ribu 

per hari

50-100 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

Bersikap adil kepada semua orang 

247 2021/10/16 

3:15:53 PM 

GMT+7

Perempuan < 20 tahun Situgunung, 

Sukabumi

karyawan pontis Usaha/pekerja

an utama

tidak ada tidak ada 50-100 ribu per 

hari

tidak adal 50-100 ribu per 

hari

248 2021/10/16 

3:27:01 PM 

GMT+7

Perempuan 30-40 tahun Situgunung, 

Sukabumi

Makanan/minuma

n

Usaha/pekerja

an utama

Ibu rumah 

tangga

Tidak ada 50-100 ribu per 

hari

Tidak ada 50-100 ribu per 

hari

249 2021/10/16 

9:36:44 PM 

GMT+7

Laki-Laki 40-50 tahun Ciambar 

sukabumi

Makanan/minuma

n

Usaha/pekerja

an utama

Petani < 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

< 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

Mohon untuk pengembangan pasilitas wisata Curug luhur kp genteng 

250 2021/10/17 

7:42:29 AM 

GMT+7

Laki-Laki 40-50 tahun Situgunung, 

Sukabumi

Souvenir/cindera

mata/oleh-oleh

Usaha/pekerja

an utama

Tidak ada Tidak ada 50-100 ribu per 

hari

Tidak ada < 50 ribu per 

hari

Terus buka walau pun pandemi blm berakhir

251 2021/10/17 

8:25:33 AM 

GMT+7

Perempuan 40-50 tahun Situ gunung Makanan/minuma

n

Usaha/pekerja

an utama

Rp 0 50-100 ribu per 

hari

Rp0 < 50 ribu per 

hari

Mohon pengelola wisata untuk memperhatikan pengusaha kecil.tidak semuanya 

di jual oleh pengelola wisata...karena warung wisata yg d luar cuma buat lewat 

doang...disebabkan apa yg d jual d luar suda di sediakan ole pengelola wisata

252 2021/10/17 

8:32:31 AM 

GMT+7

Laki-Laki 40-50 tahun Situ gunung Pengurus 

mosholla wisata

Usaha/pekerja

an utama

Tidak tentu Tidak tentu Tidak tentu Tidak tentu Pengelola wisata mohon untuk memperhatikan masyarakat setempat untuk 

kesejahteraannya karena masyarakat setempat lah yg kena dampak dari wisata 

karena aktifitas terganggu

253 2021/10/17 

9:29:24 AM 

GMT+7

Laki-Laki 20-25 tahun Curug luhur 

ciambar

Makanan/minuma

n

Usaha/pekerja

an utama

Petani < 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

< 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

Wisata curug luhur pengen cepet di bangun kaya wisata yang lain

254 2021/10/17 

9:40:30 AM 

GMT+7

Laki-Laki 40-50 tahun Curug luhur 

ciambar

Makanan/minuma

n

Usaha/pekerja

an utama

Konpeksi < 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

< 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

Wisata Curug luhur pengen cepet di bangun 

255 2021/10/17 

10:02:32 AM 

GMT+7

Laki-Laki 40-50 tahun Curug luhur 

ciambar

Jasa parkir 

kendaraan

Usaha/pekerja

an 

sampingan/ta

mbahan

Pedagang < 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

< 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

Ingin secepetnya curug luhur di bngun
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No. Timestamp Jenis kelamin Usia

Alamat / 

Domisili / lokasi 

usaha

Jenis usaha yang 

dilakukan

Usaha 

tersebut 

merupakan ... 

Jenis usaha 

lain yang 

dilakukan

Pendapatan 

kotor (omset) 

yang diperoleh 

pada saat 

wisata alam 

ditutup

Pendapatan 

kotor (omset) 

yang diperoleh 

pada saat 

wisata alam 

dibuka

Pendapatan 

bersih yang 

diperoleh pada 

saat wisata 

alam ditutup 

Pendapatan 

bersih yang 

diperoleh pada 

saat wisata 

alam dibuka 

Saran dan Harapan yang Disampaikan

256 2021/10/17 

10:37:38 AM 

GMT+7

Laki-Laki 20-25 tahun Curug luhur 

ciambar

Jasa pemandu 

wisata

Usaha/pekerja

an utama

Petani < 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

< 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

Wisata curug luhur ingin cepat di buka

257 2021/10/17 

1:12:17 PM 

GMT+7

Laki-Laki 25-30 tahun Cimungkad, 

Sukabumi

Makanan/minuma

n

Usaha/pekerja

an utama

50-100 ribu per 

hari

100-500 ribu 

per hari

< 50 ribu per 

hari

50-100 ribu per 

hari

Meminta kelonggaran bisa jualan walau masa PPKM Level 3

258 2021/10/17 

1:14:57 PM 

GMT+7

Perempuan 30-40 tahun Cimungkad, 

Sukabumi

Makanan/minuma

n

Usaha/pekerja

an utama

50-100 ribu per 

hari

100-500 ribu 

per hari

< 50 ribu per 

hari

100-500 ribu 

per hari

259 2021/10/17 

1:19:22 PM 

GMT+7

Laki-Laki 20-25 tahun Cimungkad, 

Sukabumi

Jasa Penyewaan 

Hammock,Tikar

Usaha/pekerja

an utama

Nihil 50-100 ribu per 

hari

Nihil 50-100 ribu per 

hari

Minta segera TW.dibuka.

260 2021/10/17 

1:23:13 PM 

GMT+7

Perempuan 40-50 tahun Cimungkad, 

Sukabumi

Makanan/minuma

n

Usaha/pekerja

an utama

Nihil 50-100 ribu per 

hari

Nihil 100-500 ribu 

per hari

Minta untuk dibuka TW.

261 2021/10/17 

1:26:33 PM 

GMT+7

Perempuan 40-50 tahun Cimungkad, 

Sukabumi

Makanan/minuma

n

Usaha/pekerja

an utama

Nihil 100-500 ribu 

per hari

Nihil < 50 ribu per 

hari

Minta segera TW dibuka.

262 2021/10/17 

1:29:33 PM 

GMT+7

Laki-Laki 25-30 tahun Cimungkad, 

Sukabumi

Jasa penyewaan 

Hammock

Usaha/pekerja

an utama

Nihil 50-100 ribu per 

hari

Nihil 50-100 ribu per 

hari

Minta untuk dibuka

263 2021/10/17 

1:35:15 PM 

GMT+7

Perempuan > 50 tahun Cimungkad, 

Sukabumi

Makanan/minuma

n

Usaha/pekerja

an utama

Nihil < 50 ribu per 

hari

Nihil 50-100 ribu per 

hari

Minta dibuka kembali

264 2021/10/17 

1:39:06 PM 

GMT+7

Laki-Laki 40-50 tahun Cimungkad, 

Sukabumi

Makanan/minuma

n

Usaha/pekerja

an utama

Nihil < 50 ribu per 

hari

Nihil 50-100 ribu per 

hari

Minta untuk dibuka

265 2021/10/17 

1:43:26 PM 

GMT+7

Laki-Laki 30-40 tahun Cimungkad, 

Sukabumi

Makanan/minuma

n

Usaha/pekerja

an utama

Nihil 50-100 ribu per 

hari

Nihil 50-100 ribu per 

hari

Minta dibuka

266 2021/10/17 

1:45:37 PM 

GMT+7

Perempuan 30-40 tahun Cimungkad, 

Sukabumi

Makanan/minuma

n

Usaha/pekerja

an utama

Nihil 50-100 ribu per 

hari

Nihil 50-100 ribu per 

hari

Minta dibuka

267 2021/10/17 

1:48:07 PM 

GMT+7

Laki-Laki 40-50 tahun Cimungkad, 

Sukabumi

Makanan/minuma

n

Usaha/pekerja

an utama

Nihil 50-100 ribu per 

hari

Nihil 50-100 ribu per 

hari

Minta dibuka kembali

268 2021/10/17 

1:52:25 PM 

GMT+7

Laki-Laki 30-40 tahun Cimungkad, 

Sukabumi

Makanan/minuma

n

Usaha/pekerja

an 

sampingan/ta

mbahan

Nihil 50-100 ribu per 

hari

Nihil 50-100 ribu per 

hari

Minta dibuka kembali

269 2021/10/18 

3:55:21 PM 

GMT+7

Perempuan 40-50 tahun Cibodas, Cianjur Makanan/minuma

n

Usaha/pekerja

an utama

500 ribu-1 juta 

per hari

> 2 juta per hari 100-500 ribu 

per hari

500 ribu-1 juta 

per hari

Mohon segara dibuka seperti kebun raya cibodas

Keterangan : Nama dan nomor HP/WA tidak ditampilkan pada Tabel ini
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